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Drodzy Czytelnicy,
przed nami wymarzony czas wakacji i urlopów, na który czekaliśmy przez cały rok. Zanim zdecydujemy o tym, gdzie ten czas spędzić, warto zapoznać się z najnowszym wydaniem naszego magazynu,
w którym znajdziecie Państwo wiele praktycznych wskazówek dotyczących bezpiecznego wypoczynku. Polecam artykuł poświęcony podróżowaniu z dzieckiem – ten temat, tuż przed wakacyjnym
wyjazdem, spędza sen z powiek wielu rodziców. Rady naszych specjalistów pomogą Państwu przygotować się do podróży z najmłodszymi. Nieocenione są również uwagi naszej „dyżurnej” farmaceutki, która podpowie, jak przechowywać leki w podróży. Jak co roku powraca problem kleszczy
i nie należy go bagatelizować. Nawet wypoczywając we własnym ogródku jesteśmy narażeni na ich
ukąszenia. Co możemy zrobić, by zminimalizować to ryzyko, dowiecie się Państwo z letniego wydania „Zdrowia w Centrum”. Już 1 lipca rusza w Siedlcach Hospicjum Domowe dla Dzieci. Na łamach
kwartalnika rozmawiamy z jego dyrektorem, ks. Pawłem Siedlanowskim, który przybliża ideę tego
szlachetnego dzieła, w które możemy włączyć się my wszyscy. „Dlaczego wielu z nas wybiera porady u wróżek i znachorów zamiast zaufać lekarzom?” – pytamy psycholog Adrianę Szubielską, która
– jak zwykle – w bardzo interesujący sposób opowiada o tajemnicach naszej psyche. Życzę Państwu
miłej lektury, a w wakacyjny czas dużo słońca i umysłu wolnego od przykrych myśli.

lek. Paweł Żuk
Prezes Zarządu
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.
w Siedlcach
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Farmaceuta radzi

Jak
przechowywać
leki?
Leki w różnych postaciach znajdują się
w każdym domu. Czasami stanowią tylko
podstawowe wyposażenie apteczki domowej w towarzystwie środków opatrunkowych, ale jeśli w rodzinie są małe dzieci
lub osoby chore przewlekle, wówczas zasób
lekarstw znacząco się powiększa. Co zrobić,
aby domowa apteczka stanowiła bezpieczne
zaplecze dla nagłych sytuacji, a nie jedynie
magazyn niepotrzebnych i przeterminowanych leków?

Preparaty z nystatyną

Podstawą bezpieczeństwa jest umiejscowienie apteczki, ponieważ niewłaściwe przechowywanie leków może wpływać na ich
działanie terapeutyczne. Najlepiej ulokować
medykamenty w specjalnej, wydzielonej
do tego celu szafce, w miejscu chłodnym
i suchym. Do jej wnętrza powinno dopływać powietrze – łazienka i kuchnia nie są
więc odpowiednim miejscem. Leków nie
powinno się trzymać w hermetycznych pudełkach. I co bardzo ważne - do apteczki nie
powinny mieć dostępu dzieci. 80 procent
zatruć u najmłodszych jest spowodowane
właśnie przez leki. Większość lekarstw, które mamy w domu, należy przechowywać
w temperaturze pokojowej, pod tym pojęciem rozumiemy zakres od 15°C do 25°C.
Niektóre leki wymagają niższej temperatury
przechowywania i wówczas należy umieścić je w lodówce. Należą do nich:

Czopki i globulki
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Niektóre maści i kremy
Krople oczne
Insuliny
Niektóre probiotyki
Szczepionki

Rozrobione zawiesiny z antybiotykami
Podstawową kwestią dla prawidłowego
przechowywania leków jest sprawdzenie
na ulotce zaleceń producenta. W niektórych
przypadkach produkt przed pierwszym
otwarciem przechowuje się w innych warunkach niż po otwarciu. Dotyczy to zawiesin antybiotyków. Suchy proszek do
przygotowania antybiotyku przechowujemy w temperaturze pokojowej, ale przygotowaną zawiesinę należy włożyć do lodówki. Inaczej wygląda sytuacja z insulinami,
które również powinny być przechowywane w niskiej temperaturze, ale ampułka umieszczona w penie do wstrzykiwań
podskórnych powinna być w temperaturze
pokojowej, a po upływie 30 dni musi być

zmieniona na nową, nawet jeśli nie została
wykorzystana do końca. Pamiętajmy o tym,
by przechowywać leki w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach, jest to dodatkowe zabezpieczenie przed światłem, ale
również informacja o dacie ważności leku.

Podstawowe zalecenia dotyczące
prawidłowego przechowywania
leków według Narodowego
Instytutu Leków:
Podczas podróży leki wymagające
przechowywania w lodówce należy
transportować w torbie termoizolacyjnej i możliwie jak najszybciej umieścić
je z powrotem w temp. 2-8ºC
Należy unikać skrajnych warunków
przechowywania leków - bardzo wysokiej i bardzo niskiej temperatury,
silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności. Należy unikać pozostawiania
leków na parapetach, w pobliżu okien,
kuchenek czy kaloryferów itp.
Żadnych leków, bez względu na porę
roku, nie należy przechowywać w samochodzie.

Farmaceuta radzi

Przechowywanie leków
Z uwagi na dużą wilgotność powietrza
oraz wahania temperatur, domowa
apteczka nie powinna znajdować się
w łazience ani w kuchni.
Przechowując leki w lodówce najlepiej umieścić je na środkowej półce,
z daleka od ścianek lodówki (ryzyko
zamrożenia), nie w bezpośrednim sąsiedztwie żywności. Nie powinno się
umieszczać leków na drzwiach lodówki, gdzie występują największe wahania temperatury.
Nie należy usuwać wkładu ze środkiem
wchłaniającym wilgoć – takie zabezpieczenie często posiadają tabletki musujące oraz leki pakowane w słoiczki,
a nie w blistry.

Sprawdzaj ważność leku
Najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o bezpieczne przechowywanie i przyjmowanie
leków, jest regularne sprawdzanie terminu
ich przydatności do spożycia. Z własnego
doświadczenia zawodowego wiem, że pacjenci mają tendencję do magazynowania
leków, również tych przeterminowanych.
Osobiście nie jestem zwolenniczką wyrzucania wszystkich preparatów po zakończonej kuracji, ale regularne sprawdzanie daty ważności na opakowaniu to
absolutna konieczność. W tym miejscu
podkreślę, że w przypadku wielu produktów leczniczych w chwili pierwszego

otwarcia znacznie skraca się czas ich przydatności do użycia, dotyczy to syropów
i wszystkich zawiesin przygotowywanych
w domu, kropli ocznych, aerozoli wziewnych oraz niektórych maści. Najbardziej
restrykcyjne są zalecenia dotyczące kropli
ocznych, równocześnie są to najczęściej
lekceważone przez pacjentów terminy
przydatności do użycia. Większość kropli ocznych może być stosowana przez
28 dni, chociaż są i takie, które należy
wyrzucić po 7 dniach. Bardzo popularne są obecnie specjalne opakowania dla
kropli, które umożliwiają ograniczenie
zastosowania konserwantów, wydłużając
równocześnie czas ich przydatności nawet
do pół roku. Innym częstym rozwiązaniem
jest zamykanie kropli w jednorazowych
minimsach, które po zastosowaniu wyrzucamy. Wiele opakowań kropli do oczu
ma wyznaczone miejsce do zapisania daty
pierwszego otwarcia, ale nawet jeśli producent nie wyznaczył takiej rubryki, warto
wpisać ją w widocznym miejscu na opakowaniu.

Wskazówki dla urlopowiczów
Zbliża się okres urlopów i związanych
z nim wakacyjnych wyjazdów, pamiętajmy o podstawowych zasadach przechowywania leków, które obowiązują również
w trakcie podróży. Dla osób przewlekle
przyjmujących leki wygodnym rozwiązaniem w czasie wakacyjnego wypoczynku
mogą być dzielone opakowania, tak zwane

kasetki do przechowywania leków, można w nich przygotować określone dawki
leków na cały tydzień bez konieczności
zabierania z domu pełnych opakowań.
Planując dłuższy urlop zapiszmy sobie
wszystkie nazwy leków, włącznie z dawkami, które przyjmujemy na stałe i nośmy
przy sobie.
Otwierając domową apteczkę zawsze
kierujmy się rozsądkiem i ostrożnością,
nawet jeśli lek, który chcemy zastosować,
ma dobrą datę ważności, nigdy nie wolno
brać:

1.

leków odstąpionych, o których nie wiemy, jak były
przechowywane,

2.

tabletek z chropowatą, nierówną powierzchnią, pokruszonych lub zamoczonych,

3.

drażetek, czyli tabletek
powlekanych, jeżeli ich
powierzchnia jest matowa,
poplamiona lub pokryta
szarym nalotem,

4.

otwartych syropów, zwłaszcza scukrzonych czy
mętnych,

5.

kropli do nosa i oczu, jeżeli
były stosowane przez inną
osobę.

6.

czopków o zmienionym
kształcie lub kolorze, pokrytych nalotem.

Jolanta Pankowska-Kowalczyk
mgr farmacji
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Opieka zdrowotna

Dzienny Dom Wsparcia
dzień z życia seniora

• Spotkanie z pracownikiem Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mińsku Mazowieckim

• Wycieczka do Treblinki

Dzienny Dom Wsparcia (DDW)
• Przygotowanie Palm Wielkanocnych
na konkurs gminny

• Siedlce – ul. Kleeberga 2
• Mińsk Mazowiecki – ul. Olsztyńska 2
• Ceranów – Ceranów 25
• Żelechów – ul. Piłsudskiego 34

• Oleśnica – Oleśnica 132
• Jadwisin – Jadwisin 54
• Nur – ul. Łomżyńska 14

Koordynator Dziennych Domów Wsparcia
Sylwia Kurkus-Korycińska | Tel. 509 927 446

„W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależny z chorobą
psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi,
w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego.”
Projekt realizowany przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne
i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Współpraca Centrum MD z WHO
Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Sp. z o. o. z Siedlec zostało zaproszone przez World Health Organization
(WHO) do współpracy nad projektem
pokazującym różne odsłony pielęgniarstwa.
W Polsce na przestrzeni ostatnich lat
nastąpiło wzmocnienie zaangażowania na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i personelu pielęgniarskiego, co przełożyło się na poprawę wyników zdrowotnych
i zwiększenie roli jednostki POZ w opiece nad pacjentami.
W tym czasie w przychodniach Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. wprowadzono opiekę koordynowaną nastawioną
na współpracę zespołową lekarzy, pielęgniarek i personelu wspomagającego. Dodatkowe zmiany w pracy pielęgniarskiej to m.in.
wdrożenie systemu szkoleniowego wspierającego pracę personelu
pielęgniarskiego, możliwość przepisywania przez pielęgniarki leków, prowadzenie pacjentów w obszarze profilaktyki, czy
edukowanie pacjentów w zakresie zarządzania swoim zdrowiem.
4

Efektem współpracy jest fotoreportaż przedstawiający pracę pielęgniarek, które dzięki szkoleniom mają możliwość podejmowania
nowych i rozszerzonych ról w podstawowej opiece zdrowotnej.
Photo story pt: „Training courses help nurses in Poland take on
new and expanded roles” jest już dostępne na stronie internetowej
WHO.
Poniżej znajduje się link do materiału, który powstał:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/primary-health-care/multimedia/photo-story-training-courses-help-nurses-in-poland-take-on-new-and-expanded-roles-in-primary-care

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Materiał przygotowany przez Centrum Kształcenia

Ruch
a

zdrowie

„Człowiek nie przestaje biegać dlatego, że się starzeje.
Człowiek się starzeje dlatego, że przestaje biegać.”

Z aktywnością fizyczną człowiek związany jest od dawna. Ruch potrzebny
jest do życia i stanowi element natury człowieka. Pożądany jest zarówno
wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, jak
i seniorów.
Postęp cywilizacyjny drastycznie wpłynął na aktywność fizyczną,
zmniejszając ją do minimum. Dziś,
zdecydowana większość dzieci czy
młodzieży, stając przed wyborem różnych form spędzania czasu wolnego,
decyduje się na te, które są proste,
a przede wszystkim nie męczą. Telefon komórkowy, tablet czy laptop to
atrybut współczesnego człowieka.
Żyjemy bardziej komfortowo, prowadzimy siedzący tryb życia, mniej się
ruszamy, bo nie mamy takiej potrzeby.
Pokonywanie wielu kilometrów pieszo
czy rowerem to już rzadkość. Nowoczesne środki transportu umożliwiają szybkie i wygodne
przemieszczanie się,
a poprzez Internet
większość spraw
jesteśmy w stanie załatwić
nie wychodząc
z domu.

Rys. Krzysztof „Rosa” Rosiecki
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Wpływ ruchu na poszczególne
układy i narządy

Ruch wpływa na każdy układ i narząd naszego organizmu.
Korzyści wynikające z systematycznie prowadzonego
treningu są niepodważalne. Oto niektóre z nich:
regularny trening zapewnia prawidłowy rozwój kości oraz pozwala utrzymać właściwe zakresy ruchu
w stawach,
aktywność fizyczna to skuteczny sposób walki z nadwagą,
ruch zapobiega zanikom mięśniowym oraz wpływa na
poprawę ukrwienia tkanki mięśniowej,
ćwiczenia zapewniają lepsze utlenowanie krwi, zwiększenie elastyczności naczyń, wzrasta gotowość organizmu do wysiłku,
ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego jest mniejsze
u osób ceniących ruch,
aktywność fizyczna zwiększa szybkość reakcji na
bodźce zewnętrzne,
poprawia się równowaga i koordynacja,
zwiększa się pojemność życiowa płuc a rytm oddechowy ulega zwolnieniu,
ruch zapobiega zaparciom i zmniejsza się ryzyko tworzenia kamieni moczowych
osoba aktywna fizycznie lepiej radzi sobie ze stresem,
towarzyszy jej lepsze samopoczucie.

Zdrowie NA CO DZIEŃ

Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

płuca

większa
pojemność płuc
(z 7 l może
wzrosnąć
do 130 l )

stawy

podnosi się
zakres
ruchów

skóra

spowolnienie
procesów
starzenia

Skutki ograniczonej aktywności

serce

zaczyna
pracować
bardziej
ekonomicznie

przewód
pokarmowy
lepszy i szybszy
metabolizm

Rezygnacja z ruchu to często prosta droga do rozwoju otyłości,
obrzęków, cukrzycy, chorób serca oraz układu krążenia. Stabilizacja
kręgosłupa i stawów ulega obniżeniu, zwiększa się ryzyko rozwoju
wad postawy ciała, pojawiają się bóle w obrębie kręgosłupa. Znacząco spada odporność organizmu. Brak ruchu pozostaje w sprzeczności
z potrzebami zdrowego człowieka. Chociaż świadomość społeczeństwa co do słuszności prowadzenia aktywnych form wypoczynku
wzrasta z roku na rok, to jednak łatwiej przychodzi nam zachęcanie
dzieci do ruchu niż własna mobilizacja do ćwiczeń. W kształtowaniu
zachowań i postaw prozdrowotnych u młodego pokolenia, tak ważny
jest osobisty przykład dawany przez rodziców i inne osoby dorosłe.

Jak ćwiczyć?

mięśnie

staja się silniejsze
i bardziej
wytrzymałe

kości

bardziej elastyczne,
bardziej odporne
na urazy

mózg

lepsze ukrwienie
tworzą się nowe
komórki nerwowe
i nowe połączenia
między nimi

Na początek można zacząć od spacerów, biegów, jazdy na rolkach
czy jazdy na rowerze. Jednak istotne jest, by trening był regularny
i przyjemny. Zapewnijmy sobie dawkę ruchu adekwatną do własnych możliwości i zainteresowań. Warto więc próbować i doświadczać różnych form aktywności, by wreszcie wybrać tę właściwą. To
może być taniec, nordic walking, pływanie, aerobik czy siłownia
plenerowa. Dzisiaj wiele ośrodków, klubów ma w ofercie szeroką
gamę zajęć ruchowych podyktowanych dla każdej grupy wiekowej.
Warto się nią zainteresować, jeżeli brakuje nam własnego pomysłu.
Regularna aktywność fizyczna stanowi profilaktykę wielu chorób
cywilizacyjnych. Chcąc utrzymać zadowalający stan zdrowia fizycznego i psychicznego, obowiązkiem każdego człowieka jest
zapewnienie organizmowi odpowiedniej dawki ruchu. Kluczem do
sukcesu jest systematyczność i przyjemność czerpana z wykonywanych ćwiczeń. Pamiętajmy, że ruch jest w stanie zastąpić prawie
każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu!
Opracowała: mgr fizjoterapii Anna Wilczyńska, nauczyciel zawodu
Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach
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O tym się mówi

Hospicjum
to też życie
Rozmowa z ks. Pawłem Siedlanowskim,
prezesem Fundacji Siedleckie Hospicjum
Domowe dla Dzieci

„Niech liczy się każdy dzień” – to motto
przyświeca inicjatorom powołania w Siedlcach Hospicjum Domowego dla Dzieci, które
już niebawem, bo 1 lipca, rozpocznie swoją
działalność. W jakich okolicznościach podjął
ksiądz decyzję o jego utworzeniu?

istnienia Fundacja Siedleckie Hospicjum
Domowe dla Dzieci. Precyzyjniej rzecz
ujmując: hospicjum jest oddziałem (podmiotem leczniczym) tejże fundacji.

Dorastałem do tego pomysłu przez wiele
lat, a wszystko zaczęło się w 1996 roku,
a więc w momencie powstania grupy
rodziców w żałobie „Dzieci Światła”,
utworzonej przy parafii Bożego Ciała
w Siedlcach. Zanim to się stało, pewnego
dnia przyszła do mnie młoda mama, której
dziecko w wyniku choroby zmarło. Przez
długi czas mieszkała we Włoszech, gdzie
przy jej parafii działała grupa modlitewnego wsparcia dla osieroconych rodziców
- tam znalazła potrzebne jej w tamtym momencie pocieszenie i pomoc. Wzorując się
na włoskim przykładzie, utworzyliśmy
podobną grupę w naszym mieście (stąd
nazwa – pierwowzór brzmiał Bambini
della Luce), która z każdym rokiem się
rozrasta… Spotykając się przez tyle lat
z najbliższymi zmarłych dzieci zrozumiałem, jak bardzo potrzebują oni duchowego
wsparcia, by po niewyobrażalnym bólu
w wyniku straty dziecka, wrócić do normalności i znaleźć w sobie nadzieję, sens
a wreszcie radość życia. I jak bardzo są
osamotnieni w swoim bólu. Równolegle
dojrzewała we mnie myśl powołania hospicjum domowego dla dzieci – ich rodzice cierpią wraz z nimi w milczeniu, pozbawieni często specjalistycznej pomocy
i zrozumienia, niezauważenie osuwają się
w beznadzieję… To trzeba było zmienić,
bo potrzeby w tym względzie są w Siedlcach i regionie ogromne. Po konsultacji
z biskupem Kazimierzem Gurdą w sierpniu ubiegłego roku została powołana do

Właściwie mamy już gotowe struktury,
biuro, zespół medyczny, gromadzimy niezbędny sprzęt. Docieramy do pierwszych
pacjentów. Mam nadzieję, że lada dzień
otrzymamy informację z Narodowego
Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu naszych usług. Oczywiście te pieniądze nie
wystarczą, więc cały czas szukamy darczyńców i ludzi dobrej woli, którzy zechcą
wesprzeć nasze przedsięwzięcie. Trzeba
podkreślić, że jesteśmy fundacją pro bono
- nikt nie pobiera zapłaty za swoją pracę.
Na początku miałem obawy, czy uda mi się
skompletować zespół, wyspecjalizowany
w pediatrycznej opiece paliatywno-hospicyjnej, ale okazały się one płonne. Udało
mi się pozyskać do współpracy oddanych
lekarzy – mamy ich trzech, pielęgniarki –
sześć, psychoonkologa, fizjoterapeutów.
Tworzymy zespół wolontariuszy, których
zadaniem będzie pomoc rodzinom w ich
codziennych sprawach (wolontariat opiekuńczy), zbieranie pieniędzy do puszek
dobra na różnych imprezach i wiele innych działań (wolontariat akcyjny). Hospicjum Domowe dla Dzieci obejmuje
opieką podopiecznych (do 18 roku życia,
a w wyjątkowych przypadkach powyżej
tego wieku) mieszkających w Siedlcach
i regionie, do których dojazd zajmuje nie
więcej niż dwie godziny. Szczególnie zależy nam na gminach położonych na wschód
od Siedlec – tam tego typu opieka w ogóle
nie istnieje. Na naszej stronie internetowej
można znaleźć dokładne informacje o za-
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Na jakim etapie jesteście w tym momencie?

sadach przyjęcia dziecka do hospicjum.
Spoglądając daleko w przyszłość myślę
o zbudowaniu w Siedlcach hospicjum
stacjonarnego dla dorosłych. Jesteśmy na
etapie poszukiwania odpowiedniej działki.
Póki co to marzenie wydaje się totalnie
nierealne. Ale kto wie... Jak Pan Bóg zechce, wierzę, że się uda!
To bardzo dobra wiadomość. Wróćmy do opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Ruch
hospicyjny dla dzieci w Polsce w ostatnich
latach rozwija się coraz prężniej, ale wciąż
większość z nich umiera w szpitalu… Jaka
jest misja Hospicjum Domowego dla Dzieci,
którym ksiądz kieruje?

Przyświeca nam hasło „Niech liczy się
każdy dzień” – bo hospicjum to życie a nie
śmierć, choć wielu osobom hospicjum kojarzy się z „umieralnią”. Bardzo nie lubię
tego słowa, bo zrobiło ono dużo złego,
uprzedzając ludzi do opieki hospicyjnej
w ogóle. Chciałbym w tym miejscu mocno podkreślić, że celem opieki paliatywno-hospicyjnej nie jest przedłużenie ani
skracanie życia, ale poprawa jego jakości.
A więc przede wszystkim walka z bólem,
nie tylko fizycznym, z którym medycyna
coraz lepiej sobie radzi, ale także psychicznym. Umożliwienie dziecku, na ile
pozwala na to jego choroba, jak najpełniejszego korzystania z tych dni, które mu
zostały… Bo choć jego doczesne życie
gaśnie, jest w nim wielka siła, by czerpać z niego jak najwięcej, właśnie teraz.
Postronni często się dziwią, ile jest przy
łóżku chorego dziecka radości i uśmiechu.
Paradoksalnie: to ono jest niejednokrotnie
stroną pocieszającą – rodziców, rodzeństwo, bliskich! Dzieci zupełnie inaczej niż
dorośli postrzegają odchodzenie. Musimy

Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci
zrobić wszystko, by mogło się uśmiechać,
by poczuło na podniebieniu smak ulubionych lodów, by zdmuchnęło z tortu kolejną
urodzinową świeczkę, by zanurzyło stopy
w chłodnym morzu, za którym tęskniło
przez całe życie… A potem pozwólmy mu
odejść w spokoju.
Kiedy choruje dziecko, choruje cała rodzina...

Jej świat wywraca się do góry nogami,
przewartościowując wszystko, co do tej
pory stanowiło jej fundament. Nasze hospicjum domowe tym się różni od innych
form opieki paliatywnej, że zajmujemy się
właśnie całą rodziną. Odchodzenie dziecka
to wielka trauma dla rodziców, rodzeństwa, dziadków… Spotykam mamy, które panicznie boją się tego, że ich dziecko
umrze w samotności, że ich przy tym nie
będzie. W warunkach domowych, wśród
najbliższych sobie osób, wśród ukochanych zwierząt i zabawek dziecko zupełnie
inaczej przeżywa chorobę i odchodzenie.
Rodzina ma poczucie bezpieczeństwa, że
gdy będzie taka potrzeba, pospieszymy jej
z pomocą. Ta pomoc ma również wymiar
socjalny i duchowy, ma także za zadanie
ochronę godności dziecka, w tym przed
uporczywą terapią. Wsparcie hospicjum
domowego udzielane jest rodzinom także
w okresie żałoby.
Jak często pada ze strony rodziców pytanie:
dlaczego nasze dziecko?

Bardzo często. Nigdy nie znalazłem w sobie odwagi, by na nie odpowiedzieć. W ciągu 20 lat spotkań z rodzicami w żałobie
to pytanie padało niezliczoną ilość razy.
Część osieroconych (świadomie używam
tego słowa, choć może brzmieć nietypowo) rodziców to osoby głęboko wierzące,
inni określają siebie mianem agnostyków,
są też zdeklarowani ateiści. Ale to pytanie
zadaje każde z nich. Nie ma nic gorszego
niż śmierć własnego dziecka. I nie ma nic
bardziej nieodgadnionego i tajemniczego.
Nasz rozum tego nie ogarnia, ale wiara
pozwala zbliżyć się do tej tajemnicy w poszukiwaniu ukojenia i nadziei. Niektórzy
wobec faktu śmierci, szczególnie dziecka,
tłumaczą: „Bo Bóg tak chciał” – nie sądzę,
że Bóg tego chce. Bóg pragnie naszego
szczęścia. Pragnie, byśmy byli zbawieni.
Bolą też opinie w rodzaju: „Rak to kara
za grzechy”, które – mimo że mamy XXI
wiek – są w naszym społeczeństwie nadal bardzo żywe. Co złego uczyniło małe
dziecko, by być karanym chorobą nowotworową czy każdym innym nieuleczalnym schorzeniem, przysparzającym mu
ogrom cierpienia?

Rak nie jest zemstą Boga – mówił śp. ks. Jan
Kaczkowski…

No właśnie. Ja staram się w interpretacji
tajemnicy cierpienia i śmierci iść w inną
stronę – wielkość Pana Boga polega na
tym, że z największego zła potrafi wyprowadzić dobro. To niesamowite! Wielu
rodziców, po okresie żałoby, kiedy już
się pozbierali po osobistym nieszczęściu,
przyznaje, że odzyskali spokój. Że na co
dzień niemal namacalnie doświadczają
kontaktu ze swoim zmarłym dzieckiem
i że ono nad nimi czuwa i pomaga im lepiej żyć.
Bywa odwrotnie. Właśnie wtedy rodziny się
rozpadają, nie radząc sobie z tak granicznym
doświadczeniem.

To prawda. Zdarza się, że małżonkowie
obwiniają siebie wzajemnie. Padają wyrzuty: „Gdybyś wcześniej zareagował”,
„gdybyś zaufała temu lekarzowi” i tak dalej, i tak dalej. Otwiera się przestrzeń dla
żalu i oskarżeń, które przecież nie zawrócą
losu. Pojawia się bardzo silne poczucie
winy, gniew i bunt.
Są ludzie, którzy wierzą w samoistną moc
i wartość cierpienia. Ale ich wiara jest iluzją.
Ono nie posiada własnej wartości i mocy. Ma
wartość jedynie jako test, jako próba wiary –
powiada Thomas Merton. Zgadza się ksiądz
z jego słowami?

Tak, zgadzam się. Choroba dziecka i jego
śmierć jest zawsze wielką próbą – albo
zaprowadzi małżeństwo na skraj kryzysu,
albo je bardzo wzmocni. Na pewno wiara
pozwala przeżyć ten czas inaczej. Tak bardzo przydaje się wtedy łaska sakramentu
małżeństwa.
Jakie stereotypy i zachowania przeszkadzają
księdzu w pracy hospicyjnej?

Kiedy przychodzi ciężka choroba dziecka,
a w jej następstwie śmierć, krewni, znajomi czy przyjaciele często nie wiedzą,
jak się zachować. Z jednej strony padają
banalne pocieszenia w rodzaju: „Jesteście
jeszcze młodzi, będziecie mieć kolejne
dzieci”, „weźcie się w garść, przed wami
całe życie”, a z drugiej następuje ucieczka – przestają dzwonić, widząc pogrążoną w żałobie przyjaciółkę przechodzą na
drugą stronę ulicy… Trzeba wtedy zdobyć
się na odwagę i zadzwonić z pytaniem:
„W czym dzisiaj mogę Tobie pomóc?”
„Może zrobię obiad i wam podrzucę?”,
„Może odbiorę dzieci ze szkoły” itp.
Proste słowa i gesty i nie narzucająca się
obecność. Przydaje się sztuka słuchania,

O tym się mówi
delikatność. Bez zbędnych słów, niepotrzebnych rad. Dużym problemem jest
stereotypowe myślenie na temat choroby
nowotworowej. Czy pani wie, że wielu ludzi jest święcie przekonanych, że jeśli dotkną chorego onkologicznie, to się zarażą?
Wiem. Znam wiele pozdobnych przykładów
ludzkiej głupoty. Zapewne edukacja społeczeństwa jest wpisana w statut hospicjum?

Tak. Przykład z ostatnich dni: mama samotnie wychowująca niepełnosprawne
dziecko rozmawiając ze mną płacze, bo ludzie zazdroszczą jej i wypominają „górę”
pieniędzy, które rzekomo dostaje na jego
rehabilitację. To są, niestety, nieodosobnione przypadki w kraju, w którym przeważają katolicy. Takie okrucieństwo jest
sprzeczne z chrześcijaństwem! Dlatego
wciąż trzeba edukować, wyjaśniać, rozwiewać wątpliwości. Przywiązujemy do
tego bardzo dużą wagę.
Jakie są plany działań Hospicjum na najbliższe dni i tygodnie?

Na jesieni bądź wiosną planujemy organizację dużej konferencji naukowej na temat
opieki paliatywnej, m.in. z udziałem Ewy
Błaszczyk, szefowej fundacji „Akogo?”,
przybędą również goście z Hospicjum
im. Św. Ojca Pio w Pucku, powstałego
z inicjatywy wspomnianego przez panią
ks. Kaczkowskiego. W maju odbyły się
warsztaty dla rodzin, które opiekują się
w domu osobami niepełnosprawnymi.
Planujemy podobne - tym razem będą
to spotkania z psychoonkologiem. Prowadzimy również certyfikowane kursy
pediatrycznej opieki paliatywnej dla pielęgniarek. Mamy w planach wydawanie
książeczek dla dzieci - przez nie ilustrowanych, które będą przybliżać najmłodszym
trudne egzystencjalne tematy. Chcemy łączyć środowiska ludzi, którzy podobnie
myślą. Ksiądz Kaczkowski też zaczynał
od skromnego lokum na plebanii, a dziś
puckie hospicjum jest wzorcową placówką w kraju. Wspomniałem już o planach budowy hospicjum stacjonarnego
w Siedlcach. W przyszłości chcielibyśmy
stworzyć hospicjum perinatalne. Objęłoby ono wsparciem matki, które wiedzą,
że urodzą bardzo chore dziecko, i że ono
wkrótce umrze. Wymaga to bardzo wysokich kwalifikacji personelu, ale jest realne.
Chcemy również zaoferować rodzinom,
mającym chore dziecko, pomoc prawną –
w trudnych dla nich chwilach, kiedy czują
się zagubieni i nie wiedzą, jakie prawa
im przysługują, jest ona niezbędna. Na
pewno wielu rodzinom będzie potrzebna
pomoc finansowa. Nie będzie truizmem,
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jeśli powiem, że choroba rujnuje domowy
budżet. O tym też pomyślimy. Nawiązaliśmy kontakt z różnymi instytucjami, m.in.
z Fundacją „Razem zmienimy świat” czy
Hospicjum „Promyczek” z Otwocka,
z których doświadczenia na co dzień korzystamy i które wspierają nas w naszych
działaniach. Bardzo cenię sobie współpracę z Centrum Medyczno-Diagnostycznym
w Siedlcach, od samego początku służące
nam wieloraką pomocą.
Czego nauczyło księdza doświadczenie obcowania ze śmiercią dzieci?

Przede wszystkim nauczyło mnie szacunku do życia i tego, że nie jest ono rzeczą
bezwzględną. Życie to uwertura wieczności. Każda jego minuta jest ważna.
W każdej minucie możemy doświadczyć
jego cudowności, ale także mamy szanse odmienić swoje serce… Wielokrotnie
to dzieci uczą nas, dorosłych, umierania.
I to one przygotowują swoich rodziców na
ich odejście, uspokajają ich i zapewniają, że idą do lepszego świata… Kontakt
z umierającym dzieckiem stawia pytanie
o sens mojego życia. Aby iść z pomocą
do rodzin, sami musimy mieć poukładane
wnętrze. Być mocni wiarą, nadzieją - czerpać z Pana Boga, który jest kwintesencją
życia, jego Źródłem.. I w którym każde

życie znajduje swoje dopełnienie. Człowiek zostaje niejako „skazany” na to, aby
przerastał samego siebie – uczy nas św.
Jan Paweł II, którego odchodzenie przed
czternastu laty było wielką lekcją dla nas
wszystkich.
Współczesny człowiek żyje tak, jak by śmierci
nie było…

Współczesna kultura i cywilizacja spycha cierpienie i śmierć na margines. Panuje wszechobecny kult młodości i piękna. Choroba jest brzydka i niewygodna.
A przecież każdy z nas przeminie. I to
przemijanie, akceptacja tego faktu, ma
głęboki sens. Nie zubaża naszego życia,
a wręcz przeciwnie, czyni je pełniejszym.
Całe życie dorastamy do śmierci. Misją
naszego hospicjum jest również walka
o dobrą i godną śmierć. W wielu (ponoć
cywilizowanych?) krajach Europy na
przykład dochodzi już do takich sytuacji,
że po śmierci nie ma komu odebrać zwłok
z kostnicy. Rozsypuje się więc jego prochy
w tzw. ogrodach pamięci. Nie chciałbym,
by w naszym kraju też tak się stało… Zapytała pani w międzyczasie o standardy
opieki paliatywnej nad dziećmi w innych
krajach. Nie mam takiej wiedzy. W wielu
krajach nie rodzą się chore dzieci, bo są
abortowane.

Co jest źródłem siły księdza w budowaniu tak
szlachetnego dzieła, jakim jest Hospicjum Domowe dla Dzieci?

Przede wszystkim Pan Bóg, wiara. Ale też
dobro, tkwiące w ludziach, które potrzebuje impulsu, by się wyzwolić. I ja takich
ludzi wciąż spotykam. Bo tego dobra jest
bardzo dużo. Świat jest taki, jaki jest, ale
nie można się na niego obrażać, tylko robić swoje, czynić dobro właśnie, mimo
przeszkód i kłód rzucanych pod nogi, bo
ich niestety nie brakuje... W młodości marzyłem o studiach medycznych, w czasach
seminaryjnych kilka lat pracowałem w
domu dziecka, w czasie studiów na KUL-u byłem kapelanem wspólnoty tzw. muminków „Wiara i Światło”. Mam nadzieję,
że nowo powołane hospicjum dla dzieci
pomnoży to dobro, jakim jest nasze pełne
cierpliwej miłości towarzyszenie w jego
ostatniej podróży, by u jej kresu uchylić
mu bramy do nieba… „A jeśli pewnego
dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś,
ściskając misiową łapkę. – Co wtedy? –
Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. –
Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam.
Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś
nigdy nie znika”.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk

Jak wesprzeć
Hospicjum?
Zapraszany do wolontariatu. Mile widziane jest wsparcie materialne. Proponujemy tzw. puszki dobra ‒ skarbonkę można postawić w biurze, w domu, instytucjach
publicznych. Zachęcamy nowożeńców, by zapraszając
swoich gości weselnych, zamiast kwiatów proponowali im wsparcie podopiecznych naszego hospicjum –
otrzymają specjalne błogosławieństwo! Można również
dokonać przelewu na nasze konto bezpośrednio bądź
skorzystać z szybkich form płatności elektronicznej,
które są umieszczone na naszej stronie internetowej.
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Każdy dzień

jest wyzwaniem

Por. Kamil Janik z Mińska Mazowieckiego dziel- spędził kolejne półtora miesiąca. W międzyczasie wraz z rodziną
postanowił wdrożyć leczenie z wykorzystaniem medycyny nienie walczy z chorobą, jednak potrzebne jest konwencjonalnej.
wsparcie, by móc kontynuować leczenie!
Porucznik Kamil Janik po raz kolejny potrzebuje pomocy. Znów
niezbędne są pieniądze na leczenie nowotworu, z którym, jak
jeszcze niedawno sądzono, się uporał. Każdy może włączyć się
w zbiórkę. Historia związana z jego chorobą ma swój początek
w październiku 2014 r., kiedy to po raz pierwszy stracił przytomność. Miało to miejsce zaraz po przyjściu do pracy. Kilka godzin
później, po wstępnych badaniach, okazało się, że choruje na guza
mózgu. Niestety, kolejne badania wykazały wysoki stopień zaawansowania oraz pilną potrzebę interwencji chirurgicznej.
PIERWSZE I DRUGIE STARCIE
Leczenie zaplanowano natychmiast. Zaledwie dwa miesiące po
pierwszej utracie przytomności Kamil przeszedł operację usunięcia guza, a ten okazał się łagodnym i na szczęście obyło się
bez powikłań. Po czterech miesiącach od operacji Kamil wrócił
do pracy. Kolejne badania kontrolne nie wskazywały na odrost
guza. Był on przecież niezłośliwy, więc Kamil wraz z rodziną
i przyjaciółmi liczył na to, że problem został rozwiązany. Jednak badania w grudniu 2015 r. i napad padaczki miesiąc później
jednoznacznie wskazywały, że sytuacja rozwija się w złą stronę.
Po kolejnych badaniach i konsultacjach lekarskich stwierdzono,
że potrzebna jest kolejna operacja. Niepokój wywołały również
wyniki badań histopatologicznych. Okazało się bowiem, że guz
ma charakter złośliwy i jest to zwojakoglejakanaplastyczny. Kamil został zakwalifikowany na radiochemioterapię. W szpitalu

BYŁ OPTYMIZM
Wspólne starania uśpiły nieprzyjaciela, jednak nowotwór znów
dał o sobie znać. Wszystko wydawało się być w jak najlepszym
porządku. Regularnie przeprowadzane badania kontrolne napawały optymizmem. Kamil wraz z narzeczoną Marzeną snuli wspólne
plany na przyszłość. Niestety, uległy one szybkiej zmianie, kiedy
badanie wykonane na początku grudnia 2018 roku jednoznacznie
wskazało na wznowę guza. Ich ślub zaplanowany był na czerwiec
2019 roku, jednak nie chcieli czekać i powiedzieli sobie „tak” 29
grudnia 2018 roku.
MAŁY ZŁOŚNIK ZNOWU URÓSŁ
Pod koniec lutego bieżącego roku Kamil udał się na kolejne badania kontrolne, które miały na celu pokazanie, jak rozwija się wykryta zmiana. Wyniki okazały się niepokojące, gdyż potwierdzały
obecność aż dwóch guzów. Kamil w trybie natychmiastowym
został poddany kolejnej operacji w celu usunięcia tylko jednego
z nich. Drugi guz okazał się nieoperacyjny, jednak kwalifikuje
się do radiochirurgii zaplanowanej na II kwartał bieżącego roku.
Niestety, ostatnia operacja i pozostawiony guz w obecnej chwili
negatywnie oddziałują na zmysły Kamila. Ma on niedowład prawej strony ciała oraz problemy ze wzrokiem. Czeka go rehabilitacja oraz wcześniej wspomniana radiochirurgia.
W związku z tym prosimy o wsparcie w dalszej walce i rehabilitacji oraz dziękujemy za wsparcie i wszelkie formy pomocy.

Można przekazać dowolną kwotę na konto
FUNDACJI SPADKOBIERCÓW DYWIZJONU 303:
94 1240 2702 1111 0010 6812 1841
Bank Pekao SA I/o w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 12/39, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
NIP: 8222345241, z dopiskiem: na leczenie Kamila
Dziękujemy Kamil i Marzena
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Wiara w magię

silniejsza niż rozum

Według badań CBOS prawie połowa naszego społeczeństwa wierzy
w horoskopy, 3 mln osób korzysta z porad wróżek i różnej maści znachorów i szeptuch oraz jasnowidzów. Wiara w magię, mimo że mamy
XXI wiek, jest wciąż żywa. Jak Pani wytłumaczy to zjawisko?

Zwykle magia kojarzy nam się z historią lub prymitywnymi plemionami. Okazuje się jednak, że zjawisko to faktycznie jest nadal
powszechne i to na całym świecie. Bardzo łatwo zaobserwować
postawy, które zawierają elementy magiczne i irracjonalne. Całość
tych zjawisk Jerzy Mellibruda nazwał w jednym ze swoich artykułów neomagią. Myślenie magiczne przez psychologów uważane
jest za normalną i naturalną część ludzkiego życia. Jest powszechne dla dzieci, w niewielkim stopniu mają je także wszyscy dorośli.
Niebezpieczne jest jednak, jeśli przeważa nad racjonalnym myśleniem (diagnozowane są wówczas zaburzenia lub nawet choroby
psychiczne) albo gdy naturalne tendencje ludzi do zabobonności
wykorzystywane są do manipulacji czy wyłudzania pieniędzy.
Znam wiele osób, katolików, które ufają wróżkom i magom, choć ich
religia gani tego typu praktyki. Podobnie jest z wiarą w przesądy – na
Podlasiu bardzo często każde nowo narodzone dziecko dostaje czerwoną
kokardkę na rękę, a kiedy mamy wychodzą z nimi na spacer, przyczepiają ją do wózka, by nikt nie mógł rzucić na dziecko uroku. Nie wydaje
się to Pani śmieszne?

Łączenie sprzeczności jest charakterystyczne dla myślenia magicznego, a pomijanie racjonalności to właśnie jego istota. Bronisław Malinowski (nasz rodak, który był najwybitniejszym badaczem zjawiska myślenia magicznego) uważał, że korzeni praktyk
i myślenia magicznego upatrywać można w doświadczeniach
bezsilności człowieka w obliczu trudnych wydarzeń i sytuacji,
których potęga przekracza jego zdolności zaradcze. Bezsilność
i niemoc to podłoże lęku, niepokoju i obaw, których staramy się
pozbyć. Uczucia te domagają się jakiegoś działania. Często jest
ono zbyt trudne lub wręcz niemożliwe. Człowiek podejmuje więc
działania zastępcze, które podsuwa mu wyobraźnia pobudzona
przez lęk, pragnienia i nadzieję. Jeśli mówimy o czerwonych wstążeczkach - każda mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka,
jednak opieka nad noworodkiem jest dużym wyzwaniem. Dzieci
chorują, płaczą, marudzą. Nasze babcie i prababcie mierzyły się
z tym wyzwaniem bez dzisiejszej wiedzy o rozwoju maluchów,
bez osiągnięć medycyny, za to w czasach dużej śmiertelności
niemowląt. Patrzenie z bezsilnością na płaczące, chore czy marudne dziecko to trudna do zniesienia sytuacja stwarzająca idealne
warunki do rozwoju zabobonnych środków zaradczych. Mam
krytyczny stosunek do konkretnych przykładów posługiwania
się neomagicznymi praktykami i neomagicznym myśleniem, ze
względu na szkody które powodują. Nie mogę jednak powiedzieć,
że jest to zjawisko, od strony psychologicznej oczywiście, jedynie
niepożądane. Obserwujemy sytuacje, w których wiara w magię
pomaga ludziom w utrzymywaniu równowagi psychicznej, np.
w kryzysowych momentach życia. Być może to taki nawyk terapeutyczny, by próbować rozumieć głębiej nawet zabawne czy
zupełnie zaskakujące zachowania innych osób.
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Mogą one być groźne czy niebezpieczne… W ostatnich latach usługi
wróżbiarskie przeniosły się do internetu, gdzie można zamówić, za
odpowiednią opłatą, wróżbę czy rzucić na kogoś klątwę. „Kim jest ten,
którego nienawidzisz? Szefem w pracy? Koleżanką ze szkoły? Politykiem? Wykładowcą? A może nienawidzisz jakiejś grupy osób? Nie ma
problemu, nikt nie oprze się naszym klątwom” – czytamy na jednym
z takich portali. Kim są ludzie, którzy oferują tego typu usługi?

Mam wrażenie, że po prostu manipulującymi biznesmenami.
Współcześnie magia jest często uprawiana "pół żartem, pół serio",
choć nie brakuje poważnych przykładów sięgania po czynności
magiczne jako narzędzia walki z innymi ludźmi. Magia, wróżbiarstwo, horoskopy stają się atrakcyjnym towarem lub skutecznym
narzędziem używanym po to, by ludzie kupowali określone towary, np. talizmany. Zakładane są paraprofesjonalne stowarzyszenia
oraz podejmuje się starania, by dać tym praktykom naukowe
uzasadnienie. Wszystko ma na celu zwabienie klienta, a bazuje
na jego naturalnych emocjach jak, lęk (egzystencjalny), poczucie
bezsilności wobec zjawisk przyrody, chorób, kataklizmów czy też
potrzebach np. miłości czy zemsty…
W niedawno wydanej książce „W co wierzą Polacy”, jej autor, Tomasz
Kwaśniewski, w ramach pracy nad nią postanowił rzucić na kogoś
klątwę. „Nawet ci, którzy deklarowali się jako ateiści, tłumaczyli, że tu
akurat wolą nie ryzykować” – mówi w rozmowie w Gazeta.pl. Mimo,
że nie wierzymy w czary, jest w nas jednak strach przed ich mocą…

Z sytuacją tą kojarzy mi się dowcip, w którym lekarz psychiatra pyta kończącego terapię pacjenta, dlaczego nie chce wyjść
z gabinetu, skoro już wie, że nie jest ziarenkiem zboża. Pacjent
odpowiada, że oczywiście on już jest zdrowy i wie, ale czy jak
spotka kurę na podwórku, to ona też to będzie wiedziała? Myślę,
że podobnie jest z myśleniem magicznym. Lęk czasami jest w nas
silniejszy niż racjonalne myślenie. Z drugiej strony ‒ kształcimy
się, dojrzewamy, wyciągamy swoje wnioski o świecie, jednak ta
tęsknota za dziecięcą wizją świata, gdzie na każde niebezpieczeństwo jest jakiś środek zaradczy, jest w nas bardzo silna. Często
łatwiej jest wykazać się nieracjonalnością i zachować spokój niż
wyzbyć się złudzeń i konfrontować z bardzo skomplikowaną
naturą rzeczy czy własnym lękiem, smutkiem oraz bezradnością.
Jezuita Aleksander Posacki, profesor Akademii "Ignatianum" w Krakowie twierdzi, że nie wystarczą niecodzienne umiejętności, by rzucić na
kogoś klątwę, warunkiem jest otworzenie się na zło. Kto jest najbardziej
podatny na tego typu manipulacje?

Manipulacjom poddają się osoby o obniżonym krytycyzmie, nasilonej potrzebie zależności, małej asertywność, a także te z niską
samooceną. Mówiąc ogólnie ‒ osoby niedojrzałe emocjonalnie
łatwiej jest wmanewrować w takie zabobonne sytuacje.
CBOS przeprowadził badania wśród osób nie wierzących w zabobony,
które jednak przyznały, że zdarza im się trzymać kciuki za czyjeś powodzenie, odpukiwać w niemalowane drewno, chuchać na znaleziony

Emocje i uczucia
pieniążek. W dalszej kolejności niewierzący w zabobony unikają witania
się przez próg, przysiadają, gdy wrócą po zapomnianą rzecz, są szczególnie ostrożni w piątek trzynastego, zwracają uwagę, by nie wstać lewą
nogą, nie biorą ślubu w miesiącach, w których nazwie nie ma litery „r”
(w maju ślub, szybki grób). Co daje nam wiara w przesądy?

Daje nam poczucie sprawstwa tam, gdzie w rzeczywistości nie
mamy wpływu. Jednocześnie odciąża nas z odpowiedzialności
tam, gdzie wpływ mamy. Trzeba dużej dojrzałości emocjonalnej,
by przyjąć życie takim, jakie jest, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Taką trzeba też się wykazać, by przyjąć odpowiedzialność za swoje działania, wybory i ich konsekwencje. Racjonalne
myślenie może nam podpowiedzieć np., że doszło do rozwodu,
bo nie dbaliśmy o relację, a nie z powodu brakującej literki „r”
w nazwie miesiąca ślubu. Nie wszyscy chcą takich „podpowiedzi”,
ponieważ nie są one zbyt wygodne.
Dlaczego Polacy idą do wróżki zamiast do psychologa czy psychiatry?

Nieszczególnie orientuję się w ofertach wróżek, ale mam wrażenie, że oferowane są tam szybkie środki zaradcze na wszelkie
dolegliwości. Tego naukowe metody nie mogą zaproponować. Na
działanie leków czekamy kilka tygodni, psychoterapia wymaga
wielu miesięcy zaangażowania pacjenta. Być może tempo życia
zachęca do poszukiwania szybszych metod rozwiązywania trudności życiowych?
Pamięta Pani „występy” Kaszpirowskiego w telewizji? Kiedy emitowano
jego „uzdrawiające” seanse, ulice miast i wsi w Polsce pustoszały…
Dziś też mamy wielu takich „cudotwórców”, którzy np. leczą raka witaminą C. Dlaczego tak wielu Polaków im wierzy, odwracając się od
konwencjonalnej medycyny?

Oczywiście, że pamiętam. Chociaż głównie rozbawienie absurdem tych seansów. Myślenie irracjonalne pomaga w zwiększaniu
poczucia mocy i subiektywnej kontroli nad własnym życiem – to
atrakcyjne dla nas wszystkich. Dokładnie tak samo jak zdrowie.
W sferze tak ważnej, a jednocześnie wciąż w dużej mierze pozostającej poza naszym wpływem (medycyna, choć bardzo szybko
się rozwija, w wielu przypadkach wciąż pozostaje bezsilna), bardzo łatwo o manipulację.
Żerowanie na ludzkiej naiwności i wykorzystywanie trudnej sytuacji
chorych jest świetnym biznesem. Co roku Polacy zostawiają w kieszeniach znachorów prawie 2 mld złotych. Jak pokazują badania, to
kobiety bardziej ufają zjawiskom nie z tej ziemi i są skłonne zapłacić
duże pieniądze, wierząc, że za pośrednictwem wróżki czy znachorki ich
los się odmieni. Jakie są psychologiczne przesłanki takich zachowań?

Choć nie ma jednoznacznej charakterystyki psychologicznej osób
ulegających manipulacji, to wymienione już wcześniej cechy tj.
zależność czy brak asertywności zwiększają podatność na takie
działania.
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mów. Wiedząc o tym chciałabym, by w tej odwiecznej potyczce
zwyciężył rozum. Mimo krytycznego podejścia do wielu działań
żerujących na ludzkiej skłonności do magicznego myślenia, nie
mogę zapomnieć, że magiczne myślenie to swoisty „mechanizm
pomocowy”, który osoba wykorzystuje, gdy sytuacja życiowa wydaje się być przerastająca, nieznośna, ponad siły. Czasami pewne
zabobonne zabiegi służą jako „uspokajacz”, co może np. pomóc
zebrać siły w walce z chorobą. Być może natura wyposażyła nas
w zdolność do magicznego myślenia nie tak zupełnie bez powodu?

Przesądy

mniej i bardziej popularne
Najbardziej popularnym przesądem wśród badanych okazało się
trzymanie kciuków. W to, że taki gest może przynieść powodzenie
wierzy blisko jedna trzecia badanych. Co czwarty dorosły Polak
ufa natomiast, że szczęście może przynieść kominiarz. Wśród
przesądów wróżących niepowodzenie, najpowszechniejsze są stłuczenie lustra oraz czarny kot przebiegający drogę – wierzy w nie
odpowiednio 25% i 22% ankietowanych. Co piąty dorosły Polak jako
prognostyk szczęścia odczytuje znalezienie czterolistnej koniczyny. Niespełna jedna piąta respondentów wierzy w szczęśliwą moc
talizmanów i jako wróżące niepowodzenie odbiera podanie ręki
przez próg, a jedna szósta wierzy w negatywną moc trzynastki.
Z kolei o tym, że cyfra siedem przynosi szczęście, przekonany jest
co dziewiąty badany. Taki sam odsetek jako niekorzystny znak
odbiera wstanie z łóżka lewą nogą.
Przeciętny respondent deklaruje wiarę w mniej więcej dwa na
dziesięć przedstawionych mu przesądów, przy czym – jak się okazuje - stosunkowo najbardziej przesądni są renciści, bezrobotni,
robotnicy niewykwalifikowani, pracownicy usług oraz gospodynie
domowe. Wiara w przesądy w sposób istotny maleje wraz z poziomem wykształcenia i wyższych dochodów. W grupach wiekowych
wiarę w zabobony najczęściej deklarują osoby mające od 45 do 54
lat. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to stosunkowo najbardziej
przesądni są respondenci mieszkający w miastach liczących od
100 do 500 tys. ludności. Biorąc pod uwagę religijność badanych
mierzoną częstotliwością uczestnictwa w praktykach religijnych,
najczęściej do wiary w różnego rodzaju przesądy przyznają się
osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu, natomiast najrzadziej – niepraktykujący. Stosunek do przesądów dość istotnie
różnicuje również płeć badanych. O tym, że występują pewne magiczne przedmioty, sytuacje lub zachowania częściej przekonane
są kobiety niż mężczyźni.
Źródło: Badanie "Przesądy wciąż żywe" Centrum Badania Opinii
Społecznej przeprowadziło w 2011 r. w cyklu "Aktualne problemy
i wydarzenia" 8-14 września na 1077-osobowej reprezentatywnej
próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Jak Pani myśli czy trend, związany z wiarą w magiczne praktyki będzie
się w przyszłości nasilał czy też zwycięży rozum, a wróżby włożymy
między bajki?

Zbyt częste odwoływanie się do myślenia magiczno-życzeniowego
ogranicza zdolność do sprawowania realnej kontroli nad biegiem
wydarzeń, tym samym ułatwiając przejęcie jej przez tych, którzy
umieją tworzyć sugestywne iluzje na temat swej mocy i mądrości.
Ogranicza też gotowość do poszukiwania mniej atrakcyjnych, ale
za to bardziej przyziemnych sposobów na rozwiązania proble-

Adriana Szubielska
psycholog, psychoterapeuta
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RODO
A OBOWIĄZEK
SZCZEPIEŃ

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii
Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”). RODO to nowe
unijne prawo, które w inny, niż dotychczas, sposób
definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania
i przechowywania danych osobowych w firmach
i urzędach. Rozporządzenie ujednolica zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz rozszerza kontrolę obywateli nad tym, jakie informacje
na ich temat są zbierane, przez kogo i w jaki sposób
są przetwarzane. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej są obowiązane na zasadach określonych
w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym. Z tego powodu istnieje obowiązek przekazywania do powiatowego inspektora sanitarnego przez lekarza odpowiedzialnego za szczepienia kwartalnego
sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych
szczepień ochronnych. Zgodnie ze wzorem tego sprawozdania, załącznikiem do niego ma być imienny
wykaz osób uchylających się od szczepień. Po wejściu w życie RODO osoby uchylające się od szczepień ochronnych zaczęły kwestionować możliwość
przekazywania danych w ramach ww. obowiązku.
Czy w istocie są ku temu przesłanki, o tym poniżej.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust.
1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby przebywające
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach
określonych w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym. Co więcej, zgodnie z obowiązującym prawem, przychodnie
są zobowiązane do przygotowania sprawozdania dotyczącego przeprowadzonych szczepień ochronnych i sporządzenia imiennego
wykazu osób, które się od szczepień ochronnych uchylają, by umożliwić Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidowi) sprawowanie
nadzoru nad wypełnianiem tego obowiązku oraz jego efektywną
egzekucję. Do sprawowania bowiem nadzoru nad wykonywaniem
obowiązku szczepień zostały powołane organy Państwowej Inspek14

cji Sanitarnej. Na podstawie ustawy są one uprawnione do dochodzenia wykonania obowiązku szczepień na drodze postępowania
egzekucyjnego w administracji.
Przenosząc powyższe na grunt prawa ochrony danych osobowych,
stwierdzić trzeba, że zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie,
w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi;
f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem.
W art. 9 RODO została uregulowana kwestia przetwarzania szczególnych kategorii danych (tzw. danych sensytywnych, inaczej
nazywanych także danymi wrażliwymi). Ustęp pierwszy określa
katalog szczególnych kategorii danych oraz wprowadza zakaz ich
przetwarzania, natomiast w ustępie drugim uregulowane zostały
wyjątki od tego zakazu – podstawy dopuszczalności przetwarzania szczególnych kategorii danych. W ustępie trzecim określono,
że przetwarzanie danych we wskazanych w tym przepisie celach
(związanych z medycyną i zabezpieczeniem społecznym) może być
dokonywane przez osoby podlegające obowiązkowi zachowania
tajemnicy zawodowej.
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Określone w tych przepisach przesłanki mają charakter samoistny, autonomiczny i niezależny, tzn. dla uznania przetwarzania
danych za prawnie dopuszczalne wystarczy istnienie jednej z nich.
Zasadniczo przesłanki te mają charakter równoważny, tzn. dla
dopuszczalności przetwarzania nie jest istotne, w oparciu o którą
podstawę dokonywane jest przetwarzanie danych. Jednak wśród
przesłanek szczególne znaczenie odgrywają przesłanki zgody
i wypełnienia obowiązku prawnego.
Skoro przycho dnie zdrowia zobowiązane są do przekazywania
Sanepidowi informacji o uchylaniu się od obowiązku szczepień
na podstawie przepisów prawa, to zachodzi ważna podstawa
uprawniająca do takiego działania. Sprawozdanie powinno zawierać dane niezbędne do wysłania przez odpowiedni oddział
Sanepidu upomnienia wzywającego do wykonania obowiązku
szczepiennego oraz podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych w przypadku niewykonania obowiązku.
Już za czasów obowiązywania ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych, a przed wejściem w życie RODO, w związku
z licznymi wątpliwościami rodziców i opiekunów dzieci co do
zasadności informowania przez podmioty lecznicze powiatowych
inspektorów sanitarnych o braku wykonania obowiązkowych
szczepień ochronnych dzieci, wtedy jeszcze Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych zajął stanowisko w sprawie.
Uznał, że „osoby przeprowadzające szczepienia ochronne są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej
obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym przechowywania
karty uodpornienia oraz dokonywania wpisów potwierdzających
wykonanie szczepienia i sporządzania sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną
opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu
inspektorowi sanitarnemu”. Stwierdził także, że w rozporządzeniu
w sprawie obowiązkowych szczepień wskazuje się, że kwartalne
sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień
ochronnych jest sporządzane i przekazywane elektronicznie lub
listem poleconym państwowemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu w terminie 7 dni od zakończenia kwartału. Istnieje
więc podstawa prawna do przekazywania przez podmioty lecznicze Sanepidowi informacji o niezaszczepionych pacjentach.
Stanowisko takie znalazło również odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym. Dla przykładu, Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie, w wyroku z dnia 26 lipca 2018 r., sygn. akt: II SA/
Wa 1466/17 podniósł, że niezależnie od zgody osoby, której dane
dotyczą, przetwarzanie jej danych osobowych jest dopuszczalne
między innymi wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w przypadku przetwarzania danych zwykłych (art. 23
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.).
W przypadku danych wrażliwych, przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby której dane dotyczą dozwolone jest m.in.
w przypadku, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na
przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony (art. 27 ust. 2 pkt 2
ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.).
Obecnie, na gruncie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, twierdzenia te pozostają aktualne. Jak wyżej wskazano,
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c, przetwarzanie danych osobowych
osoby fizycznej jest dopuszczalne między innymi wtedy, gdy jest
to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze w przypadku przetwarzania danych zwykłych.
Zgodnie zaś z art. 9 RODO, który dotyczy przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, gdy spełniony jest jeden z warunków art.
9 ust. 2. Jako możliwe przesłanki zezwalające na przetwarzanie
przepis ten wymienia między innymi przetwarzanie danych do
celów profilaktyki zdrowotnej (…) na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego z zastrzeżeniami ust. 3 (lit. h)
oraz przetwarzanie niezbędne w związku z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie prawa Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego (lit. i).
W sprawach dotyczących wykonywania obowiązku szczepień za
podstawę prawną należy uznać zarówno art. 9 ust. 2 lit h, w związku z profilaktycznym stosowaniem szczepionek, oraz art. 9 ust.
2 lit. i w związku z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego, jakim jest zapobieganie epidemiom chorób zakaźnych. Obie te podstawy zakładają istnienie podstawy prawnej
w postaci przepisu na szczeblu Unii Europejskiej bądź przyjętym
przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. W Rzeczpospolitej Polskiej takie przepisy zawarte są w ustawie o zabieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oznacza to, że
art. 17 ust. 8 pkt 2 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych należy
uznać za przepis zezwalający na przetwarzanie danych osobowych
wrażliwych przez Sanepid (tj. dotyczących informacji o poddaniu
szczepieniom ochronnym małoletnich dzieci).
Ponadto zauważyć można, że ustawodawca przewidział uprawnienia do pozyskiwania informacji o osobach w celu umożliwienia efektywnego nadzoru nad realizacją obowiązku szczepień
ochronnych zgodnie zobowiązującym prawem. Wobec czego,
przetwarzanie danych osobowych przez Sanepid w zakresie informacji o poddaniu się szczepieniom ochronnym ma oparcie
w przesłankach określonych w art. 9 ust. 2 lit. h oraz i RODO.

Podsumowując, każdy jest właścicielem swoich danych,
które są nieustannie przetwarzane przez różnego rodzaju
instytucje i firmy, które powinny mieć podstawę prawną
do przetwarzania tych danych oraz stosować zabezpieczenia danych odpowiednie do zagrożeń. RODO wprowadza szereg nowych praw dla osób, których dane są
przetwarzane, jak prawo do ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do usunięcia danych czy prawo do sprzeciwu, z których może skorzystać obywatel, gdy uzna, że
instytucja przetwarzająca jego dane czyni to w sposób
nieprawidłowy, jednak RODO nie ma charakteru absolutnego, a możliwość skorzystania z przysługujących
osobie fizycznej praw gwarantowanych przez RODO,
jak również ewentualnego wyciągania konsekwencji
w stosunku do administratora danych, który niewłaściwie z nimi postępuje, zależy od wystąpienia określonych
przesłanek.

Kinga Sulej
aplikant radcowski
Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Łukasiuk
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Siedlce • Mińsk Mazowiecki • Łuków • Hołubla • Wielgolas • Latowicz • Seroczyn • Oleśnica •

Co nowego
w Centrum

Kompleksowa opieka zdrowotna
dla pacjenta zdrowego i chorego przewlekle
w poradni medycyny rodzinnej CENTRUM!

Projekt POZ PLUS
w trzech Przychodniach CENTRUM:
› Siedlce - ul. Niedziałka 14
› Mińsk Mazowiecki - ul. Piłsudskiego 42a
› Aleksandrów - Aleksandrów 43B
Realizacja programu w okresie 01.07.2018 – 31.12.2021.

Duża oferta świadczeń dla pacjenta:
› porady specjalistyczne
› edukacje
› diagnostyka laboratoryjna i obrazowa!

Pacjencie, sprawdź, co przewiduje dla Ciebie
program i skorzystaj z bilansu zdrowia
lub specjalistycznej opieki zdrowotnej!
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy
do kontaktu z rejestracją przychodni CENTRUM

tel. 25 633 35 55 | www.centrum.med.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki
zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - Model POZ PLUS”.
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• Garwolin • Domanice • Aleksandrów • Bielany • Rozbity Kamień • Dębe Wielkie • Ceranów • Nur • Strachówka

Udział Centrum Medyczno-Diagnostycznego
w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

Za nami IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o., było jednym z 30
wystawców na terenie Miasteczka Funduszy Europejskich zorganizowanego w dniach 10 – 11 maja 2019 przy Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.
Centrum MD, podobnie jak inni beneficjenci funduszy europejskich, prezentowało przedsięwzięcia zrealizowane przy pomocy
środków z UE.
Jednym z elementów promocji CMD było przybliżenie specyfiki funkcjonowania Dziennych Domów Wsparcia (DDW)
utworzonych w ramach projektu pn. „W Centrum harmonii ze
światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami
zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu
woj. mazowieckiego”. Aktualnie działa 7 Dziennych Domów
Wsparcia zlokalizowanych w Siedlcach, Mińsku Mazowieckim,
Oleśnicy, Żelechowie, Ceranowie, Nurze i Jadwisinie. Podopieczne DDW Oleśnica zademonstrowały ciekawą formę terapii
umożliwiającą aktywizację osób z ograniczeniami sprawności
ruchowej. W wyniku prac powstały małe cudeńka z włóczki,
które zachwycały wyglądem.

Stoisko Centrum cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający mogli wykonać bezpłatnie badania, w tym zmierzyć
poziom ciśnienia krwi, sprawdzić poziom tkanki tłuszczowej,
obliczyć wskaźnik BMI, jak również skorzystać z porad dietetycznych czy zasięgnąć informacji o programach profilaktycznych. Najmłodsi otrzymali drobne upominki i interesujące gry
popularyzujące zdrowe nawyki żywieniowe.
Wyczekiwanym momentem przez wszystkich beneficjentów było
spotkanie z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju, który odwiedził każde ze stoisk, aby pogratulować firmom
zaangażowania i udziału w przedsięwzięciach realizowanych przy
pomocy środków z UE.
Czekamy na kolejne wydarzenie DOFE, w którym z pewnością
nie zabraknie Centrum.

Badania pacjentów

Spotkanie z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju (pierwszy od prawej)

Zespół Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Spotkanie z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju (drugi od prawej)

Badania pacjentów
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Dziecko

w podróży
U progu wakacji warto rozważyć
temat podróżowania z małym dzieckiem, które – wbrew wielu fałszywym mitom – może być bezpieczne
i dla malucha, i dla rodziców, chcących spędzić urlop w gronie całej
rodziny. Zanim jednak zdecydujemy się na wyjazd z niemowlakiem,
winniśmy zasięgnąć porady pediatry. Szczególnie, kiedy wybieramy
się w daleką podróż do innej strefy
klimatycznej, gdzie występuje duże
ryzyko chorób tropikalnych.
Jeszcze do niedawna uważano, że podróżowanie z niemowlakiem może być bardzo
ryzykowne. Dziś, nawet w daleką podróż,
zabieramy dzieci w każdym wieku. Decyzję o takiej podróży warto jednak podjąć
wspólnie z lekarzem pediatrą, który oceni
stan zdrowia dziecka i podpowie, jakiej
pielęgnacji w trakcie podróży ono wymaga oraz jakie szczepienia ochronne należy
zastosować przed wyjazdem. Niemowlę
i małe dziecko jest bardziej narażone na
różne zakażenia, których konsekwencją
może być groźne odwodnienie, dlatego
bardzo ważne jest sprawdzenie, czy w miejscu, do którego się wybieramy, będziemy
mogli skorzystać z odpowiedniej opieki
medycznej. Warto też pamiętać o tym, by
wakacyjny wyjazd nie był pierwszą podróżą dla malucha. Zanim podejmiemy decyzję o dłuższej podróży, zróbmy wcześniej
kilka „testów” – na krótszych trasach.

Optymalny wiek dziecka
Kiedy nasze dziecko gotowe jest na dłuższą
podróż? – to pytanie spędza sen z powiek
wielu mamom. Uważa się, że takim minimalnym wiekiem są trzy miesiące.

Dziecko w samochodzie
Pamiętajmy o tym, by przewozić dziecko w specjalnym, atestowanym foteliku.
Przed wyruszeniem w podróż, sprawdźmy,
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czy fotelik jest dobrze przypięty pasem bezpieczeństwa.
Wielogodzinna podróż jest
dla dziecka męcząca, dlatego
najlepiej zniesie ją, śpiąc w foteliku samochodowym. Warto rozważyć wyjazd w porze
snu dziecka albo w nocy, co
zwiększy szansę, że prześpi
ono większą część podróży.
Kolejna ważna rzecz – ubiór
dziecka. Powinien być on dostosowany do temperatury panującej w samochodzie. Najlepiej sprawdzi się opcja
„na cebulkę”. Uważajmy też na klimatyzację – choć jest ona niezbędna podczas
podróży w upalne dni, to nieodpowiednio
dawkowana może przysporzyć nam wielu kłopotów i rajskie wakacje zamienić
w koszmar. Różnica między temperaturą
wewnątrz i na zewnątrz samochodu nie
może być większa niż cztery stopnie.

Nawodnienie
W trakcie letniej podróży niezwykle ważne
jest odpowiednio obfite pojenie dziecka
lub częste karmienie piersią, aby zapobiegać odwodnieniu. Posiłki powinny być
lekkie i nie podawane w samochodzie podczas jazdy a w przerwie, np. na parkingu.
Nigdy nie zostawiajmy dziecka samego
w zaparkowanym samochodzie! Nawet
na chwilę! - Temperatura wewnątrz auta
zaparkowanego przy upalnej pogodzie na
słońcu może osiągnąć nawet do 90° C.
Dziecięcy organizm rozgrzewa się w takich warunkach 2-5 razy szybciej, niż ciało
dorosłego człowieka. Wystarczy zaledwie
15 minut w zamkniętym, przegrzanym samochodzie, żeby dziecko doznało zagrażających życiu urazów narządów. Przy 40
stopniach Celsjusza organy wewnętrzne
przestają działać. Przy 41,6 stopnia, dziecko umiera.
W trakcie podróży trzeba też regularnie
zmieniać dziecku pampersy czy pieluchy,
by nie doprowadzić do odparzenia pupy.
By dziecko dobrze zniosło wielogodzinną podróż, należy zapewnić mu rozrywki

w samochodzie, nie zapominając o ulubionych zabawkach malucha. W przypadku
niemowląt doskonale sprawdzają się zabawki wydające dźwięk, ale pod warunkiem, że obok siedzi rodzic i kontroluje
zabawę dziecka.

Choroba lokomocyjna
To zmora wielu rodziców, których pociechy podczas podróży samochodem, pociągiem, statkiem lub samolotem doświadczają dokuczliwych nudności i wymiotów.
Jeśli Twoje dziecko ma objawy choroby
lokomocyjnej:

1.
2.
3.
4.
5.

przerwij ruch lub podróż jak tylko
je zauważysz
unikaj intensywnego huśtania i jedź
spokojnie
przed wyjazdem podaj dziecku tylko lekki posiłek
sadzaj je przodem do kierunku jazdy
podczas podróży zainteresuj go
widokami za oknem lub zajmij zabawą.

Niezbędne rady
Nie karz dziecka i nie złość się na
nie za to, że zwymiotowało podczas
podróży lub że musisz ją przerwać
z powodu jego złego samopoczucia.
Dziecko nie ma wpływu na objawy

Zdrowie
ZdrowieNA
NACO
CODZIEŃ
DZIEŃ

Pediatria
choroby lokomocyjnej, samo jest
przestraszone i zdenerwowane - potrzebuje Twojej pomocy i wsparcia.

a różnej wielkości plastry z opatrunkiem

Uspokój je, przytul i daj odczuć, że nic
złego się nie dzieje.

c szeroki i wąski bandaż opatrunkowy

Nie wprowadzaj nerwowej atmosfery
i nie karz dziecka - to tylko pogorszy
sytuację. Takim postępowaniem sprawisz, że nie będzie ono chciało więcej
podróżować.
Porozmawiaj ze swoim lekarzem
o optymalnym dla Twojego dziecka
sposobie zapobiegania chorobie lokomocyjnej, a jeżeli objawy choroby
lokomocyjnej u dziecka są nasilone,
zapytaj o leki, które można zastosować
profilaktycznie.
Działanie zapobiegające chorobie lokomocyjnej przypisywano korzeniowi
imbiru (w postaci suplementów diety),
choć w badaniach uzyskano sprzeczne wyniki. Imbir nie powoduje jednak
działań niepożądanych charakterystycznych dla leków.

W apteczce powinny się
znaleźć:
1. Leki:
a przeciwbólowe

(paracetamol i/lub ibuprofen,
ewentualnie metamizol)

Dawkowanie doustne:
›› paracetamol ‒ 10-15 mg/kg/dawkę,
co 4-6 godz
›› ibuprofen – 7,5-10 mg/kg/dawkę
co 8 godz.
›› metamizol (tylko w przypadku nieskuteczności paracetamolu i ibuprofenu) – 10 mg/kg/dawkę, doraźnie, nie
stosować leczenia przedłużonego

b plaster bez opatrunku

d szeroki i wąski bandaż elastyczny (z za-

pinkami)

e sterylne opatrunki (gaziki)
f chusta trójkątna
g opaska uciskowa.

3. Środki dezynfekcyjne (woda utleniona lub jodyna albo jednorazowe
gaziki do dezynfekcji)
4. Ewentualnie łagodna maść steroidowa przepisana przez lekarza
5. Sterylne rękawiczki lateksowe
6. Pęseta
7. Nożyczki z zaokrąglonymi końcami
8. Leki brane na stałe lub zalecone przez
lekarza (np. przeciwastmatyczne,
przeciwalergiczne, przeciwcukrzycowe itp.)
9. Dodatkowo w przypadku dzieci,
u których wcześniej wystąpiły reakcje anafilaktyczne: Zlecone przez
lekarza leki niezbędne do ratowania
w przypadku wstrząsu anafilaktycznego – adrenalina, deksametazon, lek
przeciwhistaminowy.

W przypadku dzieci
ze znanymi reakcjami
anafilaktycznymi na
określone alergeny,
a także w przypadku
ukąszenia przez owady
błonkoskrzydłe (osy,
pszczoły, szerszenie)
w okolice szczególnie
niebezpieczne (twarz,
jama ustna, gardło), co
jest zjawiskiem całkowicie niespodziewanym,
dobrze aby rodzice wyposażeni zostali przez
lekarza rodzinnego
w odpowiednie leki do
samodzielnego podawania wraz z instrukcją,
jak się nimi posługiwać.

Reasumując, nie bójmy się podróży z małym dzieckiem, ale róbmy to z głową. Odpowiednie przygotowanie, wsparte zaleceniami pediatry, pomoże nam bezpiecznie
dotrzeć do celu podróży, by potem cieszyć
się najcudowniejszym urlopem pod słońcem.
Opr. mm

b sól fizjologiczna w plastikowych po-

jemniczkach (np. do przemywania oka)

c maść przeciwalergiczna (np. dimetyn-

den)

d lek przeciwalergiczny dostępny bez re-

cepty (np. dimetynden) lub inny przepisany przez lekarza

e płyn do nawadniania doustnego w przy-

padku biegunki.

2. Materiały opatrunkowe:
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Zatrucia lekami

W aktualnym numerze kwartalnika zajmę
się problemem, który "odżył" na pewien czas
za sprawą dopalaczy, a przez cały czas jest
niezwykle istotny. Otóż chodzi o problem zatrucia lekami. Kilka miesięcy temu pisałem
o nadużywaniu leków przeciwbólowych, łatwo dostępnych bez recepty. Tym razem sięgniemy głębiej, czyli nie tylko nadużywania
leków, ale wręcz zatruć. Przedstawię pewne
ogólne zasady postępowania i objawy, z którymi można zetknąć się u osób zatrutych.

Najczęstszą przyczyną zatruć u dorosłych jest celowe przedawkowanie leków i/lub substancji odurzających (alkohol, narkotyki).
Natomiast przypadkowe zatrucia najczęściej zdarzają się u dzieci.
Postępowanie z pacjentem toksykologicznym ma na celu zapobiec wystąpieniu zatrzymania krążenia w czasie oczekiwania
na eliminację leku z organizmu. Najczęstszą przyczyną zgonów
w tej grupie jest niedrożność dróg oddechowych i zatrzymanie
oddechu wywołane śpiączką. W przypadku podejrzenia zatrucia
należy zawsze zachować próbkę krwi i moczu w celu wykonania
ewentualnych badań toksykologicznych.
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Samobójstwa
W Polsce co roku udziela się świadczeń medycznych w zakresie
leczenia ostrych zatruć u 85-90 tys. osób. Prym wiedzie alkohol
etylowy, który jest przyczyną zatruć w 60-70%. Na pozostałe 3040% przypadają zatrucia tlenkiem węgla, lekami, substancjami
niestosowanymi do celów leczniczych, grzybami.
Najczęstsze przyczyny hospitalizacji to: zatrucia zamierzone,
samobójcze, znacznie rzadziej zatrucia przypadkowe wskutek
omyłkowego przyjęcia zbyt wysokiej dawki leku dotychczas stosowanego lub nieprzewidzianej interakcji leku z inną substancją
chemiczną. Zatrucia samobójcze, będące efektem zaburzeń psychicznych, stanowią poważny problem medyczny nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach europejskich. Najczęściej są to
osoby dorosłe w wieku od 18 do 55 r.ż. leczone psychiatrycznie.
Mamy tu do czynienia z szeroko pojętą psychopatologią, poczynając od zaburzeń nastroju, lękowych, schizopodobnych, kończąc
na zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia). Pacjenci ci mają
dostęp do leków psychotropowych, mogą tworzyć ich zapasy.
Próbę samobójczą podejmują, kiedy następuje zaostrzenie choroby czy kryzysowa sytuacja życiowa. Duży odsetek stanowią też

Toksykologia
osoby uzależnione od leków, szczególnie benzodiazepin, oraz od
alkoholu. W ich przypadku może dochodzić do zatruć mieszanych,
wielolekowych albo alkoholowo-lekowych. Osoby uzależnione
od alkoholu, zwłaszcza te w ciągu alkoholowym, sięgają po leki
psychotropowe w celu zmniejszenia dyskomfortu w momencie
pojawienia się objawów odstawiennych lub też nadużywają ich
w momencie wystąpienia objawów ostrej intoksykacji alkoholowej. Kolejną grupą są młodzi ludzie, którzy nie leczą się psychiatrycznie, ale mają dostęp do leków, np. dzięki komuś z rodziny.
Nadużywają ich w reakcji impulsywnej, pod wpływem silnego
stresu lub negatywnych emocji. W ostatnim czasie obserwujemy
nowe zjawisko sięgania przez osoby z zaburzeniami psychicznymi po tak zwane nowe substancje psychoaktywne, popularnie
określane jako dopalacze.

Czujność
Właściwe postępowanie należy wdrożyć jeszcze w warunkach
przedszpitalnych. Podstawą procesu diagnostycznego jest przeprowadzenie wywiadu toksykologicznego (od pacjenta, rodziny,
znajomych, świadków zdarzenia) z uwzględnieniem rodzaju leku,
dawki oraz czasu jego nadużycia. Istotne są także informacje,
na co pacjent jest leczony i jakie leki zażywa przewlekle, czy
jest uzależniony od substancji psychoaktywnych (etanol, leki,
narkotyki, dopalacze), także o możliwościach urazu. Oczywiście
w przypadku podejrzenia ciężkiego zatrucia osoby, należy wezwać bezwzględnie zespół Ratownictwa Medycznego i przewieźć
pacjenta wstępnie do najbliższego SOR-u.
Po pierwsze ustala się, jakie jest prawdopodobieństwo, że doszło do zatrucia. Wywiady (jeśli można je zebrać) i okoliczności
wydarzenia (znalezienie resztek, opakowań po truciźnie) mogą
być pomocne, ale i mylące. Należy zachować zdrowy rozsądek
i wnikliwą podejrzliwość diagnostyczną, by nie przeoczyć zatrucia, ale także innej niż zatrucie możliwej przyczyny zachorowania,
zwłaszcza cukrzycy, naczyniowych chorób ośrodkowego układu
nerwowego, urazów czaszki (czasem bez widocznych zewnętrznie
śladów) albo występujących rzadziej: ostrej niewydolności nerek
i ostrej niewydolności krążenia związanej z chorobą wieńcową
lub napadem groźnych zaburzeń rytmu serca.

Działanie
Czasem rozpoznanie zatrucia jest oczywiste ze względu na okoliczności zachorowania (np. znalezienie kilku nieprzytomnych
osób w palącym się mieszkaniu). Widoczne poparzenia ust, warg
lub jamy ustnej mogą nasuwać podejrzenie zatrucia środkami
żrącymi, głębokie zaburzenia świadomości kierują uwagę na alkohole, rozpuszczalniki i środki psychotropowe. Obfite ślinienie się
i duszność wywołana gromadzeniem się w drogach oddechowych
nadmiernej wydzieliny każą myśleć przede wszystkim o zatruciu
związkami fosforoorganicznymi lub karbaminianowymi środkami
ochrony roślin, ale także o możliwości zatrucia gazami bojowymi
fosforoorganicznymi, takimi jak sarin lub soman. Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo ostrego zatrucia, wskazane może
być natychmiastowe usunięcie niewchłoniętej jeszcze trucizny
z powierzchni ciała (oczy!) i ewentualnie z górnego odcinka
przewodu pokarmowego. Należy usunąć truciznę z powierzchni
ciała (jeśli nadal się tam znajduje), zdejmując skażoną odzież
i starannie myjąc skażoną powierzchnię skóry ciepłą wodą. Do
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usuwania trucizny słabo rozpuszczalnej w wodzie należy użyć
mydła lub łagodnego detergentu. W każdym zakładzie pracy,
w którym wykorzystuje się substancje trujące, musi się znajdować
stanowisko dekontaminacyjne, pozwalające na umycie ciepłą
wodą osób skażonych (w pozycji leżącej). Oczy trzeba płukać
pod strumieniem wody przez kilka minut; najlepiej użyć do tego
ciepłej (ale nie gorącej!) wody. Nie trzeba szukać specjalnych
płynów płuczących. Oczywiście najlepiej płukać oczy ciepłym
izotonicznym roztworem chlorku sodu (NaCl), ale podstawowe
znaczenie dla ochrony oczu przed uszkodzeniem toksycznym
ma czas zastosowania dekontaminacji – lepsze jest natychmiastowe użycie wody lanej na otwarte oko bezpośrednio z kranu,
niż opóźnione zastosowanie wyszukanych płynów płuczących.

Postępowanie wstępne obejmuje
działania wspólne dla zatruć, niezależne
od przyjętej substancji:
Należy zapewnić drożność dróg oddechowych, a następnie
ocenić funkcje życiowe (oddech i tętno). W tej grupie pacjentów bardzo często obserwuje się zachłyśnięcie treścią
żołądkową. Pacjentów nieprzytomnych, bez zachowanych
odruchów z tylnej ściany gardła, należy szybko zaintubować
(wykonuje to osoba doświadczona w tym zakresie)
W przypadku zatrzymania krążenia postępowanie należy
przeprowadzić zgodnie z wytycznymi dla podstawowych
i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
W przypadkach zatruć częstym objawem jest obniżenie ciśnienia spowodowane trucizną. Zwykle wystarcza płynoterapia (przetoczenie płynów dożylnie), ale niekiedy konieczne
może być zastosowanie leków o działaniu inotropowo dodatnim (podnoszących ciśnienie tętnicze).
Wskazane jest jak najszybsze zidentyfikowanie czynnika
toksycznego (wywiad oraz dokładne badanie fizykalne, charakterystyczny zapach z ust, ślady po ukłuciach, szpilkowate
źrenice, resztki tabletek, pęcherze w obrębie jamy ustnej lub
odleżyny świadczące o długotrwałej śpiączce). Istotna jest
też kontrola temperatury ciała.
Kontakt z ośrodkiem ostrych zatruć w sprawie dalszego
postępowania.
Powinno się unikać prowadzenia wentylacji usta–usta
w przypadku zatrucia cyjankami, siarkowodorem, związkami fosfoorganicznymi oraz substancjami żrącymi. W takiej sytuacji wentylację należy prowadzić za pomocą maski
kieszonkowej lub worka samorozprężalnego z maską, stosując tlen o możliwie największym stężeniu w mieszaninie
oddechowej.
Cd w następnym numerze magazynu

lek. med.

Marcin Mazur
specjalista
chorób wewnętrznych
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Kleszcze w ogrodzie

– jak się przed nimi chronić?

U progu wakacji jak bumerang powraca temat
kleszczy. I nic dziwnego, bo populacja tych pajęczaków w Polsce z każdym rokiem wzrasta.
Rośnie też liczba chorych na boreliozę – w stosunku do 2005 roku potroiła się. Ostatnio pojawiły się też niepokojące doniesienia o migracji
do Europy kleszczy afrykańskich (długość ich
ciała dochodzi nawet do 2 cm). Zanim zdecydujemy się na wypoczynek na łonie natury, warto
odświeżyć swoją wiedzę na temat tych groźnych roztoczy.

O kleszczach i chorobach, które wywołują, pisaliśmy już wielokrotnie na łamach naszego magazynu (odsyłam do rozmowy
z dr Ewą Mikiciuk w 2 nr z 2016 r.). Tym razem skupimy się na tym, jak sami możemy skutecznie
ograniczyć plagę kleszczy w naszym najbliższym środowisku. Jak wiadomo, głównym siedliskiem kleszczy są wilgotne
lasy, szczególnie ich obrzeża, parki,
łąki, a także działki czy przydomowe ogrody. Nie dziwi więc fakt,
że coraz więcej z nas „łapie”
kleszcza nie wyjeżdżając poza
miasto. Pajęczaki te doskonale
czują się w zacienionych ogrodach, a sprzyjają im skupiska
bujnych roślin i krzewów, traw
oraz paproci. Bardzo dużo kleszczy można też spotkać na brzegach popularnych ogrodowych
oczek wodnych. Do ogrodu mogą
przynieść je również nasze zwierzęta
– psy czy koty, a z dziko żyjących chociażby wiewiórki. Co możemy zrobić, by
problem kleszczy w naszym ogrodzie nie
przesłonił nam przyjemności czerpanej z jego
uprawiania? Przede wszystkim regularnie kosić
trawnik i pozbywać się chwastów. Kleszcze, wbrew obiegowym opiniom, nie spadają z drzewa. Żyją w ściółce i w poszukiwaniu swych żywicieli wspinają się na trawy i krzewy nie wyżej
niż na 20 do 70 cm. Dlatego warto regularnie przycinać krzewy
oraz często i możliwie nisko kosić trawnik. Bardzo ważną sprawą jest też odpowiedni ubiór – do pracy w ogrodzie wkładajmy
koszule z długimi rękawami i długie spodnie, nie zapominając
o wysokich butach i nakryciu głowy. Odkryte części ciała warto spryskać dostępnymi na rynku preparatami odstraszającymi
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kleszcze, a po powrocie do domu z ogrodu należy dokładnie
obejrzeć całe ciało, czy mimo wszystko nie przynieśliśmy na
sobie kleszcza. Jeśli tak, to trzeba koniecznie go usunąć.

NATURALNE ODSTRASZACZE
Ale nie panikujmy. Jeśli w naszym ogrodzie pojawiły się kleszcze, można opryskać rośliny preparatami kleszczobójczymi, których na rynku jest bardzo dużo - trzeba jednak pamiętać, że są to
środki toksyczne, które mogą zaszkodzić naszym zwierzętom,
wychodzącym do ogrodu, a także jeżom, które bardzo często mają
tu swoje gniazda. Warto natomiast pomyśleć o posadzeniu roślin,
które w naturalny sposób odstraszają kleszcze, a należą do nich:
Wrotycz pospolity – wydziela silny zapach, zawiera bowiem olejek eteryczny, którego składnikiem jest trujący tujon.
Odstrasza on nie tylko kleszcze, ale również komary, muchy
czy mszyce.
Bylica piołun – ma charakterystyczny, mocny aromat i gorzki smak, wynikający z zawartości specyficznych związków goryczowych (absyntyny i artabsyny).
Czosnek niedźwiedzi – roślina ma charakterystyczny czosnkowy zapach. Rośnie dziko
w lasach (szczególnie bukowych) – jest roślina chronioną! Z powodzeniem można
ją również uprawiać w ogrodach. Czosnek niedźwiedzi to
cenna roślina lecznicza – jej
właściwości są podobne do
właściwości czosnku pospolitego (wykazuje m.in. silne działanie bakteriobójcze).
Lawenda wąskolistna – zawiera
olejek eteryczny, którego składnikami są
m. in. octan linalolu, linalol i ocymeny (nie
znoszą ich kleszcze).
Aksamitki – charakteryzują się intensywnym zapachem, który
poczuć można nawet już po delikatnym potarciu liści. Zapach
ten skutecznie odstrasza nie tylko kleszcze, ale także krety czy
nornice.
Tymianek pospolity – roślina przyprawowa i lecznicza.
Swój smak i aromat tymianek zawdzięcza olejkom eterycznym,
w skład których wchodzi przede wszystkim tymol i karwol.

Choroby odkleszczowe
Mięta pieprzowa – jest ceniona zarówno za smak i silny
aromat, jak i za działanie lecznicze. Zawiera olejek eteryczny,
w którego składzie najwięcej jest mentolu i mentonu.

NATURALNE PREPARATY
I OPRYSKI NA KLESZCZE
Z powszechnie rosnących ziół i roślin, możemy wykonać naturalne preparaty, które swoim zapachem odstraszają kleszcze.
Z zebranych, świeżych lub suszonych roślin wykonujemy wywar,
który przecedzamy, a następnie, spryskujemy ciało. Co możemy
zastosować?
lawendę
czosnek
cebulę
szałwię
miętę
goździk
trawę cytrynową
W celu ochronnym możemy stosować również olejek różany,
czy herbaciany. Pamiętajmy! Mimo, że olejki eteryczne są
naturalne, to ich intensywny zapach, czy skład, mogą powodować podrażnienia i intensywne reakcje alergiczne, dlatego przed
naniesieniem ich na skórę mieszamy je z olejem, nawet słonecznikowym, oliwą z oliwek, oliwką, i dopiero smarujemy ciało.
U dzieci olejki stosujemy tylko na ciało od pasa w dół, nie wolno
smarować nimi szyi czy twarzy.
Z niektórych roślin, np. cebuli, możemy wykonać preparat na
rośliny, który skutecznie zwalczy występujące na nich kleszcze.
Proszek z cebuli
Suche łuski cebuli mielimy na proszek blenderem albo w młynku do kawy. Takim proszkiem posypujemy wszelkie podejrzane
w ogrodzie rośliny. Preparat naturalnie zwalcza kleszcze, a jego
działania zostało udowodnione naukowo.
(Ogrodolandia.pl)
Przepis na środek z czeremchy zabijający kleszcze:
1. Pociąć drobno gałąź czeremchy.
2. Włożyć pocięte gałęzie do garnka, zalać zimną wodą i zagotować. Gdy odwar zacznie wrzeć, zmniejszyć ogień i gotować 30 minut. Zdjąć z palnika i odstawić do ostygnięcia.
Po ugotowaniu odwar zmieni kolor na czerwony.
3. Odwar zlać do spryskiwacza lub konewki.
4. Spryskiwać nim trawnik i krzaki w ogrodzie.
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Ciekawostki o kleszczach
Najstarsze znane szczątki kleszczy znalezione zostały
w bursztynie i pochodzą sprzed około 99 milionów lat,
z okresu kredy. Należą do dwóch wymarłych rodzajów.
W tzw. bursztynie dominikańskim, którego wiek datuje się
na 15 mln lat, znaleziono kleszcza z zachowanymi krętkami
Borrelia. Opisane znalezisko sugeruje, że borelioza, o której
świat dowiedział się około 40 lat temu, mogła pojawić się na
ziemi na długo, zanim pojawił się na niej człowiek
Wszystkie kleszcze są obligatoryjnymi, czasowymi pasożytami zewnętrznymi kręgowców. W ich cyklu rozwojowym występują kolejno: larwa, nimfa oraz osobnik dorosły.
Wszystkie formy rozwojowe kleszcza są w stanie przenieść
krętki Borrelia do ludzkiego organizmu.
Kleszcz większość życia jest głodny, żeruje trzy razy: gdy
jest larwą, nimfą i ostatni raz jako dorosły osobnik. Napije
się krwi i odczepia się od żywiciela, przekształca w kolejne
stadium.
Dorosły samiec po kopulacji ginie, samica dwa tygodnie
później, gdy złoży jaja. Kleszcz żyje 2-3 lata.
Długość ciała kleszczy wynosi od ułamków milimetra do
30 mm (większość nie przekracza 15 mm).
Na odnóżach kleszcza znajdują się specjalne czujniki – tzw.
narządy Hallera, wrażliwe na stężenie dwutlenku węgla
oraz minimalne zmiany temperatury. Właśnie w ten sposób
kleszcz dowiaduje się, że ofiara się zbliża. A wyczuć ją może
nawet z odległości 30 m.
Kleszcze stanowią np. źródło białka dla różnych zwierząt. Na
kleszcze polują np. mrówki i chrząszcze, ropuchy, ryjówki,
myszy i szczury.
Ukłucie kleszcza jest bezbolesne.
Zespół prof. Bhattacharya z Uniwersytetu w Oksfordzie
wyizolował ze śliny kleszczy białka o właściwościach przeciwzapalnych i znieczulających – ewazyny. To właśnie one
sprawiają, że ukłucie kleszcza jest bezbolesne i można o nim
nie wiedzieć nawet przez kilka dni. Naukowcy wykazali,
że związki te mogą się okazać skutecznym lekarstwem na
zapalenie mięśnia sercowego. Ewazyny mają zdolność do
neutralizacji chemokin, a tym samym do hamowania procesu
zapalnego.
Zdaniem naukowców, ślina kleszczy, zawierająca około
trzech tysięcy białek, może być naturalnym źródłem leków
na wiele schorzeń: reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę
Alzheimera czy udar mózgu. Jest to więc ciekawy i obiecujący kierunek przyszłych badań.
(źródło: boreliozaonline.pl)

5. Z resztek odwaru można zrobić kompost.
(www.deccoria.pl)
Opr. mm
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Jesień życia

nie musi być udręką

Rozmowa z Jolantą Korycińską
koordynatorem Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krynce
Model opieki nad seniorami, realizowany w Dziennych Domach Opieki
Medycznej, jest w Polsce stosunkowo młody. Mimo, że działacie bardzo
krótko, nie narzekacie na brak chętnych…

To prawda, rozpoczęliśmy działalność szóstego maja tego roku, ale
zanim nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka, mieliśmy bardzo dużo
pytań od osób zainteresowanych pobytem w placówce a także od ich
opiekunów. To bardzo innowacyjne miejsce i potrzebne uzupełnienie usług medycznych dla naszych starszych i niepełnosprawnych
mieszkańców, które wypełnia lukę między świadczeniami przychodni
a szpitalem. Głównie zgłaszały się do nas osoby, które mają schorowanych rodziców. Trudno jest zapewnić im opiekę, kiedy w pracy spędzamy często dłużej niż 10 godzin. Świadomość, iż w domu
samotnie pozostaje nasz bliski, jest przygnębiająca i nie pozwala
spokojnie pracować. DDOM jest miejscem, gdzie takie osoby mają
zapewnioną kompleksową opiekę, co pozwala ich opiekunom normalnie funkcjonować. Rosnąca kolejka oczekujących do ośrodka
w Krynce jest tego najlepszym dowodem. Zainteresowanie jest bardzo
duże. Codziennie odbieram mnóstwo telefonów z licznymi pytaniami.
Pierwsze to pytanie o koszty. Trudno jest ludziom uwierzyć, że jest
to projekt całkowicie bezpłatny (współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego). Rodziny często szukają tzw.
kosztów ukrytych, których po prostu nie ma.
Do kogo adresowana jest Państwa oferta?

Dzienny Dom Opieki Medycznej przeznaczony jest dla pacjentów
bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji
zdrowotnej. Wsparcie skierowane jest głównie do osób po 65 r.ż.
Ważnym kryterium jest skala czynności i samodzielności - Barthel,
która powinna znajdować się na poziomie 40 - 65 pkt. W naszej placówce mamy wyspecjalizowany zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą: lekarz geriatra, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej,
fizjoterapeuta, psycholog, opiekunka medyczna, pielęgniarka, dietetyk, logopeda oraz pielęgniarka koordynująca. Projekt obejmuje osoby
zamieszkałe w województwie lubelskim w powiecie łukowskim. Czas
pobytu pacjenta w DDOM może wynosić od 30 do 120 dni roboczych.
Nasz budynek jest przystosowany do osób starszych, nie posiada barier
architektonicznych. W efekcie naszym zamierzeniem jest uzyskanie
poprawy stanu zdrowia i samodzielności życiowej pacjentów. Zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym oraz przygotowanie
pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samodzielnego życia.
Ośrodek w Krynce jest wzorcową placówką - co oprócz fachowej, nowoczesnej pomocy potrzebne jest jego podopiecznym?

Po miesiącu pracy w DDOM stwierdzam z całą pewnością, że najważniejsza jest rozmowa. W dzisiejszym zabieganym świecie wpadamy
do naszych bliskich z zakupami, wykonujemy szybko konieczne po26

rządki , szykujemy leki, porcjując je na cały tydzień, a potem biegniemy do swoich domów, bo tam też czeka nas praca. I nie rozmawiamy,
bo nie ma czasu albo brakuje cierpliwości. Podopiecznym naszego
ośrodka najbardziej potrzebna jest rozmowa, a naszym zadaniem jest
wysłuchać ich cierpliwie i okazać zainteresowanie ich sprawami. Zawsze rano na odprawie, podczas której omawiamy problemy naszych
pacjentów, proszę personel o wyrozumiałość, o okazanie im empatii
i traktowanie ich tak, jak sam chciałby zostać potraktowany. Zdarza
mi się usiąść z moimi podopiecznymi do obiadu, żartobliwie mówię
wtedy, że sprawdzam, czy dobrze kucharki gotują. Proszę mi uwierzyć,
że wzrok większości zwrócony jest nie na mój talerz, tylko na mnie.
W oczach tych ludzi pojawia się zdziwienie, ale i wzruszenie, że znalazłam czas na rozmowę z nimi. Żartujemy, planujemy, co będziemy
robić tego dnia. Rozmawiamy o wszystkim: o świecie, o polityce,
o naszych rodzinach. O wielkich sprawach, ale i o drobiazgach, bo
z tego składa się codzienność.
Sfera psychiczna jest bardzo ważna. Jakie jeszcze działania podejmują
Państwo, by usprawnić pacjenta w tym obszarze?

Szukamy u każdego jego mocnych stron. Nasi pacjenci to ludzie
wielu talentów, ale często nie doceniają swoich umiejętności,
wydają im się błahe i nikomu niepotrzebne. Ale to nieprawda.
Widzę, jak się ożywiają, kiedy ich talent zostanie doceniony przez
resztę grupy. Są w naszym gronie panie, które pięknie haftują.
Mamy podopiecznego, który bardzo źle słyszy, ale na harmonii
potrafi odtworzyć każdą melodię. Jest też malarz, uwieczniający
na swoich obrazach kościoły z regionu łukowskiego. W każdym
indywidualnie staramy się znaleźć coś, co go wyróżnia spośród
innych. Na pewno nieocenione jest wsparcie psychologa i terapeuty
zajęciowego. Najtrudniej zmienić utrwalone sposoby myślenia
i zachowania, ale długotrwała psychoterapia potrafi zdziałać cuda.
By pacjenci DDOM mieli poczucie wspólnoty, organizujemy również wspólne biesiadowanie. Ostatnio był grill dla wszystkich
podopiecznych, zaprosiliśmy również pacjentów naszego ZOL-u,
także tych wentylowanych mechanicznie. To spotkanie pokazało
wszystkim, jak dużo jest osób, które wymagają stałej opieki, a jednocześnie uświadomiło pacjentom DDOM w Krynce, że nie są oni
wyjątkami. Po tym wspólnym spotkaniu usłyszałam: „Dziękuję, że
zaprosiła Pani pacjentów z ZOL-u, teraz widzę, ile ciężkiej pracy
tu macie… A wy dalej uśmiechnięte i pogodne”. Przypomnę, że
w ZOL-u przebywa 88 pacjentów oraz 8 wentylowanych mechanicznie, łącznie 96 osób.
Jak wygląda codzienność w DDOM w Krynce?

Podopieczni przywożeni są do DDOM przez naszych kierowców,
w tym czasie opiekunka medyczna przygotowuje śniadanie, zgodnie z zaleceniami dietetycznymi. Po śniadaniu część pacjentów
idzie na rehabilitację, pozostali udają się na terapię zajęciową.
Zwyczajem niektórych jest picie kawy zaraz po śniadaniu i to też
trzeba uszanować, a nie poganiać. Każdy z nas ma swoje małe
rytuały. Tu nie ma nic na siłę. Zachęcamy, proponujemy różne
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zajęcia terapii manualnej, ćwiczenia usprawniające, gimnastykę,
indywidualne ćwiczenia dobrane do schorzeń chorego. Pani psycholog rozmawia, a przede wszystkim słucha i ma czas, którego
nam w codziennym życiu brakuje. Potem następuje godzinny relaks - jest kawa, herbatka, ciasteczka, nieodłączna muzyka. Jeden z naszych podopiecznych gra na harmonii, więc często umila
ten czas swoimi występami. Gramy w szachy i w warcaby – nie
raz zostałam ograna (śmiech). O godzinie 13.30 jest obiad, a po
obiedzie zajęcia indywidualne. Po godzinie 15.30 kierowcy odwożą pacjentów do domu. W środy zbiera się zespół terapeutyczny
i omawiamy przypadek każdego podopiecznego, jego postępy
w rehabilitacji, problemy, jakie zgłasza. Często też pomagamy mu
rozwiązać jego kłopoty socjalne.

wami tęskniłem''. Powodem do radości są nasze małe zwycięstwa,
jak wyleczone odleżyny u pacjenta, odłączenie go od respiratora,
pierwszy uśmiech po wybudzeniu ze śpiączki… Dla rodzin, których bliski umiera w ZOL-u, bardzo ważne jest towarzyszenie mu
do końca. I za to też nam dziękują…
Pracując w Dziennym Domu Opieki Medycznej czuję satysfak-

Z jakimi uprzedzeniami i stereotypami musi Pani walczyć na co dzień,
jeśli chodzi o ten rodzaj opieki nad seniorem?

Nie lubię określenia „starość”. Lepiej brzmi „jesień życia”, której
większość z nas zapewne doświadczy. Trzeba to zaakceptować, bo
taka jest kolej rzeczy, choć nie wszystkim się to udaje. Opieka nad
starszymi ludźmi zawsze jest trudnym tematem, by nie powiedzieć
kontrowersyjnym. W otaczającym nas świecie często nie ma dla
nich miejsca, a ich problemy są skrywane ze wstydem. Powierzenie
opieki nad schorowanym seniorem placówce typu ZOL spotyka się
często z potępieniem społecznym. Często słyszę: ,,oddał do ZOL-u'', a dlaczego nikt nie pomyśli w takich kategoriach: „stara się
zapewnić lepszą opiekę, szuka pomocy dla swego bliskiego”. My
nikogo nie oceniamy. Trzeba pomóc, to taką pomoc niesiemy.Boli
mnie też określenie ZOL-u: ''przedszkole dla dziadków''. Uważam
to za brak taktu, więc od razu reaguję, wyjaśniając, na czym polega
pobyt w takim ośrodku i ile dobrego można tu zrobić. Generalnie
ZOL jest źle odbierany przez społeczeństwo, w związku z licznymi
medialnymi nagonkami, dlatego często osoby ubiegające się o pobyt u nas zapraszam osobiście na rozmowę i obejrzenie ośrodka.
Ma Pani bardzo trudną i odpowiedzialną pracę, ale z pewnością są w niej
uskrzydlające momenty…

Tak, i jest ich bardzo wiele, zarówno w ZOL-u, jak i w DDOM. Na
przykład, kiedy biegnę przez korytarz i zatrzymuje mnie uśmiechnięty pacjent na wózku, który właśnie wrócił ze szpitala i mówi
do mnie: „Pani Jolu, jak się cieszę że wróciłem do was, już tak za

cję, kiedy rano widzę te same twarze - moi podopieczni każdego
dnia walczą ze swoją niepełnosprawnością, żeby do nas dotrzeć,
a jednak im się udaje i już od windy triumfalnie „donoszą”, że
przyjechali.
Jakby Pani zachęciła tych niezdecydowanych, by skorzystali z możliwości, jakie oferuje DDOM w Krynce?

Zapraszam serdecznie na jeden dzień spędzony z nami, a zaręczam,
że żal będzie opuszczać nasze progi… Najlepszą reklamą są sami
podopieczni, którzy zachęcają swoich znajomych do udziału w tym
projekcie. Jesień życia nie musi być udręką. Naszym zadaniem jest
uczynić ją sensowną i radosną mimo wszystko i celebrować każdy
dzień, każdy promyk słońca. Zacytuję słowa jednego z naszych
mieszkańców: „Dobrze jest obudzić się rano z nadzieją, że ktoś
spojrzy nam w oczy i powie: dobrego dnia”.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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Opieka zdrowotna

G d z i e a k t y w n i e w y p o c z y w a ć w m i e ś c i e?
RUCH TO ZDROWIE
Sezon wakacyjny to idealny czas na uprawianie sportu i spędzenie aktywnie czasu wraz
z całą rodziną. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce
zachęca do korzystania z szerokiej oferty obiektów
sportowych w mieście. Najchętniej i najliczniej odwiedzanym obiektem sportowo-rekreacyjnym jest
Park Wodny Siedlce. Obiekt czynny jest siedem
dni w tygodniu od 6 do 22.

• sala tenisa stołowego
• siłownia
• jacuzzi i sauna fińska strefa wypoczynku
i relaksu, doskonałe remedium na codzienne
zmęczenie,
poprawę
kondycji
fizycznej
i samopoczucia

Wśród atrakcji hali basenowej znajdują się: basen
sportowy, basen rekreacyjny z gejzerami wodnymi,
rwącą rzeką, biczami wodnymi i licznymi masażerami, basen do nauki pływania i brodzik dla najmłodszych. Amatorzy relaksu chętnie skorzystają
z jacuzzi i strefy saun. Dopełnieniem oferty parku
wodnego jest tężnia solankowa jodowo-bromowa
oraz profesjonalna 4-torowa kręgielnia.
Kolejnym obiektem z szeroką ofertą dla aktywnych
jest Ośrodek Sportu przy ul. Bolesława Prusa 6:
• stadion lekkoatletyczny, na którym w każdy
wtorek o godz. 18 odbywają się bezpłatne
treningi biegowe. Podczas zajęć wykonywane
są różnorodne ćwiczenia sprawnościowe,
koordynacyjne, gimnastyczne pod okiem
wykwalifikowanych trenerów lekkiej atletyki.
Program
dostosowany
do
uczestników
i
nastawiony
na
osoby
o
różnym
poziomie zaawansowania.
• hala sportowa dostępna na treningi różnych
dyscyplin sportowych i gier drużynowych
28

• rolkowisko (na płycie sztucznego lodowiska)
– bijące rekordy popularności wśród dzieci
i młodzieży, chcących nauczyć się jazdy
na rolkach lub doskonalić swoje umiejętności
• skateplaza dla miłośników deskorolek i sportów
ekstremalnych
• parkour park
• korty tenisowe
• boiska do plażowej piłki siatkowej
Ośrodek Sportu czynny jest codziennie od 8 do 21.

www.arm.siedlce.pl
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Terapia ACP

przy bolesnej chorobie zwyrodnieniowej
stawów i urazach sportowych
Autologiczne osocze kondycjonowane (ACP)

umożliwia zachowanie sterylności ‒ zarówno podczas pobierania
krwi, jak i późniejszego wstrzykiwania czynników wzrostu ‒ co
Od pewnego czasu przy leczeniu choroby zwyrodnieniowej sta- zapewnia ochronę przed zakażeniami.
wów, a także urazów mięśni, ścięgien i więzadeł, mamy do dyspozycji alternatywę w stosunku do standardowej terapii. Dzięki ACP w chorobie zwyrodnieniowej stawów
tak zwanemu autologicznemu osoczu kondycjonowanemu (ACP) (uszkodzenia chrząstki stawowej)
można łagodzić bóle towarzyszące chorobie zwyrodnieniowej
stawów i przyspieszać gojenie po urazach aparatu ruchu.
Procesy starzenia się, predyspozycje genetyczne, a także zwiększone jednostronne obciążenie lub wypadki ‒ wszystkie te czynW trakcie procesu gojenia uszkodzonej tkanki w organizmie za- niki mogą być przyczyną zużywania się chrząstki stawowej. Takie
chodzi cały szereg różnych, wzajemnie na siebie oddziałujących zużywanie się chrząstki, czyli choroba zwyrodnieniowa stawów,
procesów. Są one regulowane między innymi przez tak zwane może dotyczyć każdego stawu.
czynniki wzrostu ‒ cząsteczki sygnałowe, uwalniane z płytek krwi
lub trombocytów. Trombocyty, które są przez cały czas obecne we W początkowym stadium choroby zwyrodnieniowej stawów wykrwi, zostają aktywowane np. wskutek urazu. Uwalniane przez nie stępują między innymi takie dolegliwości jak rwący ból w stawie,
w miejscu urazu czynniki wzrostu zapoczątkowują i wspomagają poranna sztywność stawu, a także ból przy rozruchu. W jej zaproces leczenia.
awansowanym stadium nasilające się bóle powodują konieczność
ograniczenia aktywności życiowej. Skutkiem jest oczywiście także
Ich działanie w organizmie może być kierunkowo wzmocnione, obniżenie jakości życia.
jeśli pobierze się własną krew pacjenta i podda ją odpowiedniemu
przetworzeniu. Dowiedziono, że dzięki metodzie ACP dochodzi Jak pokazują liczne przykłady z naszej praktyki, terapia ACP,
do znacznego wzrostu liczby trombocytów i stężenia czynników stosowana we wszystkich stadiach zaawansowania choroby, niewzrostu. W ostatnich latach intensywnie badano i potwierdzono zależnie od indywidualnych różnic w jej przebiegu, może dawać
przede wszystkim pozytywny wpływ tej metody na nasilenie bólu dobre wyniki.
i przebieg procesu gojenia.
ACP przy uszkodzeniach mięśni, ścięgien i więzadeł
„Osocze bogatopłytkowe stanowi duży potencjał dla naprawy
tkanek w trakcie procesu gojenia. Dzięki tzw. czynnikom wzrostu, Częstą przyczyną uszkodzenia aparatu ruchu są nadmierne bądź
które szczególnie wpływają na odbudowę mięśni i ścięgien, nie- niewłaściwe obciążenia biomechaniczne. Powodują one nadwyktóre schorzenia ortopedyczne można wyleczyć bez konieczności rężenie lub naderwanie mięśni. W przypadku ścięgien może także
operowania “‒ mówi Marian Waniewski, specjalista ortopedii, dochodzić do zapalenia, przewlekłego podrażnienia, a nawet nawykorzystujący terapię ACP.
derwania. Nierzadko występuje też naderwanie więzadeł.
Przebieg terapii ACP

Obszary zastosowania w przypadku

Niewielka ilość krwi (15 ml) jest pobierana z żyły ramiennej za
pomocą specjalnie opracowanej podwójnej strzykawki. Pobrana
krew jest rozdzielana przez wirowanie. W ten sposób dochodzi
do oddzielenia części krwi, zawierającej czynniki z własnego
organizmu pacjenta, wykazujące działanie regeneracyjne oraz
hamujące rozwój choroby zwyrodnieniowej i stanów zapalnych.
Ta część krwi zostaje następnie pobrana do podwójnej strzykawki. Teraz aktywne składniki krwi są gotowe do wstrzyknięcia do
zmienionego chorobowo miejsca.

Świeży uraz mięśnia i ścięgna (naderwanie więzadła np. więzadła pobocznego stawu skokowego i kolanowego) terapia
ACP może wspomagać inne metody terapeutyczne, przyczyniając się do przyspieszenia procesu gojenia

Wstrzyknięte płytki krwi zaczynają uwalniać w zmienionym
chorobowo miejscu czynniki wzrostu, które wspomagają procesy gojenia i regeneracji, a dwukomorowa budowa strzykawki

Jako terapia wspomagająca leczenie: ubytków chrząstki stawowej pourazowych i zwyrodnieniowych, trudno gojących
się ran i owrzodzeń, po zabiegach operacyjnych np. ścięgien.

Przewlekłe zapalenie ścięgna (np. łokieć tenisisty i golfisty,
ostrogi piętowe, tendopatie stożka rotatorów barku, zespół
cieśni podbarkowej, zapalenia ścięgien stawu kolanowego
itp.), zapalenie kaletki krętarza większego kości udowej.

Kontakt

Centrum Poradnia Ortopedyczna, Siedlce ul. Kleeberga 2
lek. Marian Waniewski – Specjalista Ortopeda Traumatolog
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Zdrowe żywienie

Lato

grillem
pachnace
Okres letni to - oprócz wakacyjnych wyjazdów i sezonu ogórkowego – idealna pora na grillowanie. Okazji może być mnóstwo, począwszy od integracyjnych
spotkań w ośrodkach wypoczynkowych, na rodzinnych
obiadach na świeżym powietrzu kończąc. Spożywanie
potraw z grilla może stanowić zarówno dobrodziejstwo
dla naszego zdrowia, jak również być pułapką dla naszego samopoczucia i sylwetki. Podkreślić należy, że
mądre grillowanie stanowi jedną z najlepszych i najprostszych technik przyrządzania posiłków. Dlatego też warto
wcielić w czyn pewne zdrowe nawyki dotyczące potraw
z rusztu, które pozwolą nam wzbogacić naszą dietę, poprawić zdrowie fizyczne i pomóc utrzymać prawidłową
masę ciała.

Mięso na ruszcie
Pierwsza zasada smacznego i zdrowego grillowania – odpowiedniej jakości właściwy rodzaj mięsa przygotowany
w prawidłowy sposób. Na początku warto zauważyć, że
grillowanie pozwala nam na wytopienie niezdrowego
tłuszczu z mięsa. Dlatego też, na posiłek przyrządzony
na grillu możemy sięgnąć po bardziej tłuste jego rodzaje
niż na co dzień. I tak – porcja grillowanej karkówki wieprzowej (50 gramów), dostarczy nam około 80 kalorii
i zawiera około 7 gramów tłuszczu (w tym około 2,80
gramów niekorzystnych kwasów tłuszczowych nasyconych). Natomiast taka sama gramatura karkówki pieczonej w sosie własnym stanowi równowartość około 140
kalorii i zawiera około 12 gramów tłuszczu. Inny przykład
- boczek wieprzowy. Smażony zawiera 541 kalorii i 42
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gramy tłuszczu w 100 gramach, natomiast grillowany
– 185 kalorii i jedynie 8 gramów tłuszczu. Różnica jest
więc wyraźnie zauważalna. Nie należy jednak zapominać
o tym, iż tłuste mięsa – nawet mocno zgrillowane - nadal są potrawami bardziej kalorycznymi niż ich chudsze
odpowiedniki. Na poparcie powyższego warto wskazać
w tym miejscu, iż 50-gramowy filet z kurczaka przyrządzony na ruszcie to około 60 kalorii, przy 2,5 gramach
tłuszczu. Pozostawiając temat wartości energetycznej
i zawartości tłuszczów w mięsnych potrawach, warto
podkreślić, iż mięso na grilla powinno być świeże. Jest
to bardzo ważne, ponieważ grilla szykujemy w sezonie
letnim, gdy temperatury na dworze są wysokie i produkty
spożywcze ulegają szybkiemu zepsuciu. Zwracajmy więc
uwagę na to, aby nie przechowywać przygotowanych na
grilla mięs na słońcu albo w samochodzie. Przy zakupie
gotowych potraw na grilla należy także zwrócić uwagę
na to, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu oraz na
datę przydatności produktu do spożycia.

Grillowane warzywa i owoce
Oprócz bogatego asortymentu mięsnych potraw, na naszym ruszcie mogą znaleźć się różnego rodzaju rarytasy
dla jaroszy. Tutaj także pole do popisu jest szerokie. Warto spróbować techniki grillowania z takimi produktami
jak cukinia, bakłażan, pomidor, czosnek, cebula. Coraz
bardziej popularne staje się także przygotowywanie owocowych deserów na grillu – tutaj prym wiodą banany czy
jabłka. Lista zalet przygotowywania owoców i warzyw
na ruszcie jest bardzo długa. Przede wszystkim, są to

Zdrowe żywienie

Porady dietetyka
produkty o bardzo niskiej wartości energetycznej i z racji tego
są polecane osobom chcącym zredukować masę ciała. Po drugie,
są to produkty lekkostrawne i szybko przyswajalne (oczywiście,
oprócz wymienionych wyżej czosnku i cebuli). Po trzecie, warzywa można wcześniej zamarynować z wykorzystaniem sezonowych ziół. Warto wskazać także na zalety wizualne warzyw
i owoców z grilla – ich kolory zachęcają do jedzenia. Należy
również zaznaczyć, iż grillowane owoce mogą stanowić zdrowszą
alternatywę deseru.

Napoje do posiłku
Znaczenie ma nie tylko to, co jemy, ale również to, co pijemy
przy grillu. Na początku podkreślić wymaga, że – choć dla wielu
osób grillowe przyjęcie nieodłącznie kojarzy się ze spożyciem
napojów alkoholowych – z punktu widzenia dietetyki nie jest
to zalecane. Po pierwsze, alkohol utrudnia wchłanianie składników pokarmowych z jedzenia oraz zaburza pracę
jelit, trzustki i wątroby. Ponadto, wyroby alkoholowe są bardzo kaloryczne. Jedno jasne piwo o objętości 0,5 litra to około
245 kalorii, nieco więcej (około 270
kalorii) zawierają piwa smakowe.
Popularny w okresie letnim cydr,
dostarczy nam około 120 kalorii
(250 mililitrów). Nie są także
polecane słodkie soki i napoje
– zawierają one bardzo dużą
ilość cukru, co jest szkodliwe dla zdrowia oraz zwabia
owady. Najlepiej więc pozostać przy wodzie mineralnej.
Dla uatrakcyjnienia można ją
serwować z cytryną i świeżą
miętą albo z ogórkiem. Oczywiście – podobnie jak w przypadku jedzenia – winna być ona
przechowywana w miejscu zacienionym.

Dodatki do grillowanych potraw
Kolejną kwestią są dodatki do potraw z rusztu. Oprócz tradycyjnego ketchupu i musztardy, coraz większą popularnością cieszą
się różnego rodzaju gotowe sosy. W zakresie dodatków do grilla
należy kierować się następującą zasadą – im prościej, tym lepiej.
Oznacza to, że powinniśmy wybierać takie sosy, które mają jak
najmniej sztucznych dodatków. Należy więc całkowicie zrezygnować z gotowych propozycji producentów. Zawierają one
bowiem w swoim składzie dużo cukru, soli, aromatów spożywczych oraz konserwantów. Gwoli przykładu – skład jednego z gotowych sosów do potraw Barbecue: przecier pomidorowy 34%,
cukier, ocet, cukier brązowy, cebula 6%, czerwona papryka 5%,
sok pomarańczowy, skrobia modyfikowana, sól, korniszony, sok
cytrynowy, przyprawy, aromat, ekstrakt przypraw i ziół, aromat
dymu wędzarniczego. Warto więc pozostać przy tradycyjnym
wariancie ketchupu i musztardy albo sporządzić lekki jogurtowy
dip samemu, najlepiej z dodatkiem świeżych ziół. Należy także
zrezygnować z sosów na bazie majonezu, ponieważ ulegają one

szybkiemu zepsuciu pod wpływem wysokich temperatur oraz na
bazie chrzanu – ostre rzeczy spożywane w upale mogą spowodować zatrzymywanie się wody w organizmie i obrzęki.

Co pod rusztem?
Warto zwrócić uwagę także na to, co kładziemy pod ruszt, a więc
to, na czym grillujemy nasze potrawy. W przypadku grillowania na
drewnie, należy grilla rozpalić na 2-3 godziny przed położeniem
potraw na ruszt. Pozwoli to na grillowanie na żarze, a nie na płomieniu. Należy wybierać gatunki z drzew liściastych, bowiem te mają
mniej żywicy. Chemicznych rozpałek do grilla należy stosować
jak najmniej i tylko na początku rozpalania grilla, gdy na ruszcie
nie ma jeszcze potraw. Obowiązkowo trzeba używać tacek aluminiowych do grillowania – ograniczy to ściekanie tłuszczu z potraw
bezpośrednio do ognia. Zjawisko to jest bardzo niekorzystne, bowiem aktywuje osadzanie się substancji z procesu palenia na przygotowywanych potrawach. Jeżeli w trakcie grillowania
zajdzie konieczność dołożenia drewna albo węgla
do grilla, należy przed tą czynnością zdjąć potrawy z rusztu i położyć je z powrotem po
rozżarzeniu się grilla. Szczególną uwagę należy przykładać też do czystości
samego grilla. Przed przekładaniem
potraw na grillu każdorazowo należy umyć ręce. Surowego mięsa
nie wolno przechowywać obok
już gotowych potraw.

O czym jeszcze
należy pamiętać?
Grillowanie stanowi alternatywę
dla tradycyjnych metod przygotowywania posiłków i jest popularne szczególnie w sezonie letnim. Jest ono polecaną
techniką kulinarną, bowiem pozwala na ograniczenie ilości tłuszczów w spożywanych pokarmach.
Przy przyrządzaniu potraw na ruszcie, nie należy jednak zapominać o podstawowych zasadach prawidłowego odżywiania się.
Oznacza to, że powinniśmy kontrolować ilość porcji spożywanego
pokarmu i unikać przejadania się, dbać o właściwy rozkład węglowodanów, białek i tłuszczów komponując posiłek oraz rozsądnie
wybierać dodatki do dań. Warto podkreślić, iż pogoda sprzyjająca
grillowym przyjęciom, zwykle zachęca także do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Zamiast więc biernie oczekiwać na
kolejne potrawy z rusztu, warto zadbać o swoją kondycję. Na koniec
przypomnienia wymaga, iż dzięki szerokiemu wyborowi patelni
grillowych oraz grillowanych urządzeń elektrycznych, potrawami
z rusztu możemy cieszyć się przez cały rok.

dr inż.

Teresa Borkowska
dietetyk
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Przepisy

Owocowa
lekkość bytu
Ciasto na maślance
z rabarbarem

Składniki:

1/2 kg mąki pszennej
3 jajka
1 szklanka cukru
1 szklanka maślanki
pół szklanki oleju
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
cukier waniliowy lub aromat waniliowy do smaku
dowolne owoce: 35 dag obranego, pociętego rabarbaru,
mogą być inne owoce sezonowe; mrożone - po rozmrożeniu
na bibułce, która wchłonie nadmiar wody; bardzo smaczne
również z samą kruszonką)

Kruszonka:
50 g masła
10 łyżek mąki pszennej
4 łyżki cukru
1 cukier waniliowy - 16 g

Przygotowanie:
Białka oddzielić od żółtek, ubić na sztywną pianę. Cały
czas ubijając, dodawać stopniowo cukier i cukier waniliowy. Następnie dodawać po kolei żółtka, cały czas ubijając.
Powoli wmieszać olej i ubijać. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia. Na zmianę dodawać do ciasta maślankę
i przesianą mąkę, cały czas miksując.
Kruszonka: wszystkie składniki wyrobić między palcami,
by powstała kruszonka.
Ciasto przelać do formy (32 x 22 cm) wyłożonej wcześniej
papierem do pieczenia. Na górę położyć owoce, przykryć
kruszonką. Piec około 1 godziny (do tzw. suchego patyczka) w temperaturze 180ºC. Wystudzić.
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Przepisy

Babeczki
z poziomkami

Truskawkowe tiramisu
Składniki:

Składniki:

500 g truskawek

30 dag mąki, 25 dag margaryny, 2-3 żółtka, 8 dag cukru pudru, 5 dag masła, 2/3
szklanki śmietanki, 20 dag poziomek, olejek waniliowy.

120 g biszkoptów podłużnych
400 g śmietanki 30%

Przygotowanie:

2 łyżki wiórków kokosowych

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać margarynę, posiekać nożem, połączyć z żółtkami
i cukrem, zagnieść szybko ciasto i włożyć
do lodówki na 30 minut. Potem wylepić
karbowane foremki i upiec w gorącym piekarniku. Żółtka utrzeć z cukrem, wlewać
powoli gorącą śmietankę, szybko mieszając trzepaczką, wstawić do większego naczynia z gorącą wodą i ubijać na parze ok.
10 minut. Następnie wystudzić mieszając
i dodając po kawałku masła, wlać olejek
waniliowy. Napełnić babeczki i obłożyć
opłukanymi, obranymi z szypułek poziomkami.

opcjonalnie 2 łyżki likieru

Galaretka z czerwonych
porzeczek i czereśni
z dodatkiem wiśniówki
Składniki:
750 g czerwonych porzeczek (500 ml soku)
750 g ciemnych czereśni (500 ml soku)
1 kg cukru
1 łyżeczka soku z cytryny
substancja żelująca
2 łyżki wiśniówki

Przygotowanie:
Porzeczki umyj, oczyść z szypułek i wydryluj. Owoce zmiksuj i przetrzyj przez sito,
by uzyskać 1 litr gęstego soku. Sok przelej do rondla, dodaj cukier, sok z cytryny
i substancję żelującą. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu, mieszając od
czasu do czasu. Pod koniec gotowania wlej
wiśniówkę i dobrze wymieszaj. Po uzyskaniu właściwej konsystencji odszumuj, jeśli
okaże się to konieczne. Gotową galaretkę
przelej do słoików.

1 opakowanie serka mascarpone (250 g)
3 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:
Truskawki obrać z szypułek, umyć, osączyć. Około
200 g truskawek przełożyć do rondelka, dodać 1 łyżkę cukru pudru i zblendować na gładki mus. Dodać
alkohol i wymieszać.
W przygotowanym musie maczać biszkopty i układać
w szklanym naczyniu.
Śmietankę ubić na sztywno z 2 łyżkami cukru pudru.
Zmniejszyć obroty miksera do minimum i dodawać
po łyżce serka mascarpone. Miksować do połączenia
składników.
Krem podzielić na 2 części i jedną posmarować ułożone biszkopty. Następnie ułożyć kolejną warstwę
nasączonych musem biszkoptów. Posmarować resztą
kremu. Posypać wiórkami kokosowymi i udekorować
pozostałymi truskawkami. Tak przygotowane ciasto
włożyć do lodówki na kilka godzin.

Jogurtowiec z malinami
Składniki: 400 g malin, galaretka malinowa, 780 g jogurtu na-

turalnego, 20 g żelatyny, sok z połowy pomarańczy, 1 opakowanie
ciasteczek maślanych, mleko (do rozpuszczenia żelatyny), pół kostki
masła, cukier do smaku.

Przygotowanie: Ciastka kruszymy na pył. W garnku roztapiamy

masło, które łączymy z pokruszonymi ciastkami i dokładnie mieszamy.
Masą z ciastek wypełniamy dno tortownicy oraz jej brzegi i dobrze
ugniatamy, wstawiamy na około kwadrans do lodówki. W tym czasie
przygotowujemy masę jogurtową. Jogurty mieszamy z sokiem z pomarańczy i cukrem (do smaku) aż do uzyskania gładkiej konsystencji.
Żelatynę dokładnie rozpuszczamy w mleku, wlewamy ją do masy
jogurtowej ciągle mieszając - dokładnie ją rozprowadzamy. Białą
masę przelewamy do tortownicy. W masę wkładamy kilkanaście malin
i wciskamy, masę odstawiamy do stężenia. Przygotowujemy galaretkę
malinową z 400ml wody. Gdy masa jogurtowa stężeje układamy na
niej gęsto resztę malin i całość zalewamy tężejącą galaretką. Ciasto
wstawiamy do lodówki na kilka godzin.
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na LUZIE

Galeria Centrum

Pacjenci
tworzą

Prezentujemy wybrane wiersze Pana Jerzego Kotowskiego, który od lat jest pacjentem Centrum Medyczno-Diagnostycznego
w Siedlcach. Twórczość mieszkańca Łukowa zagościła na łamach „Nowej Gazety Łukowskiej” oraz tygodnika „Łukowska
Wspólnota”, z którymi Pan Jerzy stale współpracuje. Z zawodu

Kobieto!

jest elektrykiem, a pisanie wierszy traktuje jako odskocznię od
codzienności. Wiele z nich poświęconych jest służbie zdrowia –
ich autor w humorystyczny sposób zachęca do dbałości o swoje
zdrowie.

Kobieto, mężatko!

Pielęgniarka

Pragniesz zdrowe dzieci urodzić,

Kiedy masz gorączkę,

Do lekarza – ginekologa

Gdy masz słabe zdrowie,

Na wizyty powinnaś przychodzić.

Idziesz do przychodni

Badania potrzebne wykonać,

Tam czeka pielęgniarka

Słuchać porad jego.

U którego lekarza możesz mieć wizytę

Dbać należy o swoje zdrowie

Ona tobie powie.

I dzieciątka swojego.

Wyznaczy ona termin wizyty

Żebyś zawsze zdrowe dzieci

Do lekarza mężczyzny

Kobieto rodziła.

Albo do lekarza kobiety.

Młode pokolenie

Ciśnienie może tobie zmierzyć.

To w narodzie siła.

Zastrzyk może zrobić w lekarskim gabinecie.
Dziecku, mężczyźnie, kobiecie.

Palacz papierosów

Krew może pobrać tobie na badanie.

Papierosów mógłby w ogóle nie palić

Spokojnie czekać trzeba i nie denerwować.

Stał się dorosłym.

Najlepiej jednak zdrowym być.

Musiał się pochwalić.

Nigdy nie chorować!

Dym papierosowy

Nie korzystać z usług pielęgniarek, lekarzy.

Do płuc swoich wdycha

Być zdrowym!

Kaszle, krztusi się i dycha.

O tym każdy marzy.

Czasem potrzebne jest w kolejce stanie.

Cóż ma człowiek zrobić,
Gdy rozsądku brak.
Potem jest astma i na płucach rak.
I w sanatoriach przebywa on.
Czasem wyleczy się.
Często bywa zgon.

Nawrócony alkoholik
Młody był.
Dużo wódki pił.
Kolegów miał.
Przybyło mu lat.
On ożenił się.
Wódki nie pije.
Dobrą żonę ma
Razem z kolegami
Jest w Grupie AA.
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Zdrowie i Relaks

Parkinson
Poradnik dla pacjentów
i ich bliskich

Pacjent budzi się po operacji. Stojący obok chirurg mówi:
- Zabieg przebiegł pomyślnie, pana
organizm jest bardzo silny.
Ale nie rozumiem, dlaczego przed
operacją był pan taki niespokojny
i wyrywał się pielęgniarkom.
- Bo ja przyszedłem zreperować tu
kaloryfery...

Iwona Schymalla
Wolniej działasz. Opuszcza cię
dobry nastrój. Z czasem tracisz
samodzielność. Coraz więcej
czasu i energii pochłania zajmowanie się chorobą. Bo parkinson jest wymagający. Nie
tylko wobec pacjentów, także
ich bliscy codziennie odczuwają skutki choroby.
Leczenie choroby Parkinsona zaczyna się dopiero, gdy już jest mocno widoczna. Trzeba opanować jej postęp i minimalizować straty. Utrzymanie
sprawności, samodzielności, snu, spokoju, kontaktu
z bliskimi, wymaga ogromnego wysiłku. Neurolog,
psychiatra, neurochirurg, fizjoterapeuta, psycholog...
Nowoczesne leczenie jest współdziałaniem wielu
specjalistów.
Takie kompleksowe podejście to konieczności, bo
choroba Parkinsona zaburza funkcjonowanie człowieka na wiele różnych sposobów. Ale ta konieczność w polskich warunkach jest niestety rzadkością,
luksusem. Dlatego w imieniu pacjentów i ich bliskich
pytania specjalistom zadała Iwona Schymalla, dziennikarka od lat zajmująca się zdrowiem, Tak powstał
przewodnik po chorobie, której przyczyn medycyna
wciąż szuka...
Porady ekspertów Nowe terapie Dieta Historie
chorych i ich opiekunów
Książka wydana we współpracy z Fundacją Parkinsona.

The Beatles

„White Album” (CD)

Na szpitalnym korytarzu lekarz pyta
pielęgniarkę:
- Siostro, kto tam tak głośno płacze?
Chyba nie te czworaczki, które się
urodziły dziś w nocy?
- Nie. To ich ojciec.

Lekarz zbadał pacjenta, zniknął na
zapleczu, po czym wrócił ze słoiczkami wypełnionymi lekami.
- Rano proszę zażyć zieloną
tabletkę i popić szklanką wody, po
obiedzie niebieską i popić ją szklanką wody, a przed snem czerwoną
i popić szklanką wody...
- O rety, doktorze, co mi jest?!
- Pije pan za mało wody.

Okulista kończy badanie pacjenta
i powiada:
- No tak... Jednego tylko nie rozumiem...
- Czego? - pyta pacjent.
- W jaki sposób pan tu w ogóle
trafił?

| John Lennon

„Imagine”

- Nie rozumiem, dlaczego mam panu
zapisać środki nasenne, skoro pół
nocy przesiaduje pan w barze...
- To nie dla mnie, to dla mojej żony!

Po zbadaniu i wypytaniu pacjenta
lekarz oświadcza:
- Mój panie, skoro zjadł pan dwa
talerze zupy pomidorowej, pół gęsi
z kartoflami i kapustą, talerz grzybów duszonych, dwa sznycle, trzy
filiżanki czarnej kawy z pięcioma
kawałkami tortu, to nic dziwnego,
że pan później nie miał apetytu.
- Kiedy ja, panie doktorze, i przed
jedzeniem też nie miałem apetytu...

- Panie doktorze! Stoję u wrót
śmierci!
- Spokojnie. Zaraz pana przeprowadzę.

- Panie doktorze, pięć lat temu poradził mi pan znakomity sposób na
reumatyzm - unikać wilgoci. Jestem
wyleczony!!!
- Znakomicie! A co panu teraz
dolega?
- Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę
się już wykąpać?...

Poleca lek. Marcin Mazur

„Na lato zaproponuję Państwu wyjątkowo dwie pozycje, które ukazały się jeszcze w 2018 r. Ukazały
się to właściwe określenie, bo są to nowe wydania dawno znanych, wręcz ikonicznych pozycji w historii muzyki rozrywkowej. Warto jednak przy takich okazjach sobie o nich przypomnieć. A dlaczego
dwie? Ponieważ łączy je jedna osoba. Na obu wydawnictwach odcisnął ponadczasowe piętno. Osobą
to był (niestety trzeba pisać w czasie przeszłym) John Lennon. Pierwsze z wydawnictw to podwójny
album zespołu The Beatles zwany zwyczajowo jako „Biały Album”. Wielu z nas kojarzy zespół The
Beatles jako 4 rozbrykanych młodzieńców, śpiewających chwytliwe, banalnie proste, pełne uroku
pioseneczki. Ten zespół jest jednak przykładem, jak w ciągu kilku lat można rozwinąć swój talent,
jak można dojrzeć, by tworzyć muzykę ponadczasową, która pozostanie w pamięci pokoleń. I takim
właśnie przykładem jest „White Album”. Nagrywany w trudnym dla zespołu okresie, gdy pojawiały
się liczne nieporozumienia. Warto sięgnąć po te nowe wydawnictwo z 2018 r, gdyż brzmi wspaniale,
a ponadto zawiera dodatkową płytę z pierwszymi, wstępnymi wersjami znanych piosenek i prześledzić,
jak zmieniły się w ostateczny kształt przedstawiony na płycie. Druga propozycja, to solowa płyta Johna
Lennona, która także stała się kamieniem milowym w muzyce popularnej. Prześliczne piosenki, melodyjne, kunsztownie zaaranżowane, a przy tym ważne jeśli chodzi o treść i pacyfistyczne przesłanie.
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Ciąża jest dla każdej kobiety jednym z najpiękniejszych
etapów w jej życiu. Te długie dziewięć miesięcy oczekiwania
na nowo narodzone życie budzi również wiele niepokoju.
Prawie wszystkie kobiety boją się porodu. Nikt nie chce
wielogodzinnego cierpienia związanego z rodzeniem.
Nie wszystkie ciężarne wiedzą, że mogą zapytać swojego
lekarza prowadzącego o możliwość znieczulenia porodu.
Ból porodowy towarzyszy każdej kobiecie, która rodzi
dziecko. Jest uniwersalnym doświadczeniem i ma swój
sens związany z fizjologią porodu. Pełni ważną funkcję
informacyjną. Natężenie i rodzaj bólu pozwala określić
etap porodu. Ból uruchamia wydzielanie hormonów,
w szczególności endorfin, które pełnią rolę znieczulacza,
a po narodzinach są odpowiedzialne za tworzenie się więzi
między matką a dzieckiem. Mimo, iż ból podczas porodu
nie jest objawem patologii, to warto pomagać kobiecie
w radzeniu sobie z nim. Zbyt silny ból może zakłócić
przebieg porodu, ponieważ zmniejsza łożyskowy przepływ
krwi i pogarsza efektywność skurczów macicy. Wiele metod
jego łagodzenia sprawia, że poród przebiega sprawniej
i w większym komforcie dla rodzącej.

Wyróżnia się następujące rodzaje znieczulania podczas porodu siłami natury:
1. Niefarmakologiczne – najczęściej są to metody
relaksacji, które pacjentki poznają w szkołach
rodzenia, świadomości ciała, właściwej aktywności
ruchowej podczas porodu. Często stosowana jest
hydroterapia, czyli porody w wodzie. Metoda ta nie
wymaga obecności anestezjologa.
2. Analgezja wziewna – najstarsza metoda, do
dzisiaj bardzo popularna w Anglii i Szwecji. Stosuje
się najczęściej podtlenek azotu. Jest to bezpieczna
metoda walki ze stresem i bólem, pomaga osiągnąć
komfort psychiczny. Gaz wywołuje stan fizycznego
odprężenia przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich
podstawowych odruchów i świadomości.
3. Dożylne podawanie leków przeciwbólowych
(opioidy) – stosowane tylko w niektórych szpitalach.
Gdy istnieją przeciwwskazania do znieczulenia
zewnątrzoponowego, takie jak małopłytkowość,
czy zaburzenia krzepnięcia można zastosować
w ciągłym wlewie dożylnym na przykład remifentanyl.
Farmakologiczne sposoby znieczulania porodu mogą
niemal całkowicie znieść odczuwanie bólu, ale są
silną ingerencją w mechanizm porodu i powodują
wiele skutków ubocznych. U rodzącej może zwolnić
akcję porodową, spowodować mdłości, zawroty głowy,
zaburzenia orientacji, senność. Lek ten przechodzi
przez barierę łożyskową, co oznacza, że przenika do
krwi dziecka i niekorzystnie wpływa na jego stan.
4. Analgezja regionalna - to najczęściej wybierana
metoda znieczulenia. Celem tego zabiegu jest
zniesienie bólu do poziomu akceptowanego przez
rodzącą, przy zachowaniu mobilności pacjentki
i fizjologicznych odruchów, warunkujących prawidłowy przebieg porodu. Najczęściej stosuje się
znieczulenie zewnątrzoponowe, które już w 1980 r.
uznano za „złoty standard” w znieczulaniu porodów
siłami natury.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje znieczulenie
porodu, co oznacza, że jest ono całkowicie bezpłatne. Przyszła
mama może zgłosić się do Poradni Anestezjologicznej,
mieszczącej się w szpitalu, na konsultację przygotowującą
i kwalifikującą ciężarną do znieczulenia. Lekarz anestezjolog
przeprowadza dokładny wywiad z ciężarną, na temat stanu
jej zdrowia, chorób współistniejących, analizuje kartę ciąży
i wyniki badań, dokonuje pomiaru parametrów życiowych.
W przypadku gdy nie ma przeciwwskazań do znieczulenia,
ciężarna otrzymuje skierowanie na niezbędne badania
krwi. Podczas wizyty lekarz dokładnie wyjaśnia przebieg
znieczulenia i wypełnia stosowne dokumenty, które przyszła
mama okaże przy zgłoszeniu się do porodu. Najlepiej, gdy
konsultacja anestezjologiczna odbędzie się około 36. tygodnia
ciąży. Jednakże każda ciężarna może poprosić o znieczulenie
dopiero w momencie zgłoszenia się do porodu.
Jeśli kobieta zdecyduje się na skorzystanie ze
znieczulenia zewnątrzoponowego należy poczekać, aż
rozwarcie szyjki macicy osiągnie 2-3 cm, ponieważ zbyt
wczesne podanie leku znieczulającego mogłoby zatrzymać
akcję porodową. Znieczulenie zewnątrzoponowe wykonuje
lekarz anestezjolog. Pacjentka siada na brzegu łóżka
i pochyla się lub leży na boku, przyciągając głowę do
kolan. Niezwykle istotne jest, aby kobieta współpracowała
z zespołem anestezjologicznym, wykonując polecenia
lekarza lub pielęgniarki. Anestezjolog dezynfekuje skórę
w miejscu wkłucia, podaje miejscowy środek znieczulający
i umieszcza igłę w przestrzeni zewnątrzoponowej kręgosłupa.
Następnie wprowadza przez igłę cienki, jednomilimetrowy

cewnik, przez który podawany będzie środek znieczulający.
Cewnik pozostaje w kręgosłupie, można przez niego podawać
kolejne dawki leku, zostaje on przymocowany do pleców
pacjentki za pomocą plastra. Podczas znieczulenia u kobiety
prowadzi się kontrolę ciśnienia krwi, tętna, saturacji (czujnik
na palcu monitorujący nasycenie krwi tlenem) i monitoruje
stan płodu. Rodząca zachowuje świadomość, odczuwanie
bólu jest znacznie zredukowane lub zniesione, ale kobieta
powinna mieć możliwość poruszania się i parcia. Reakcja na
znieczulenie bywa różna. Niektóre kobiety odczuwają tylko
lekką ulgę, inne całkowitą lub połowiczą, a jeszcze inne są
nawet w stanie zasnąć po otrzymaniu znieczulenia. Środki
farmakologiczne podawane są w taki sposób, aby pod koniec
porodu działanie leku słabło.
Znieczulenie regionalne nie jest całkiem obojętne dla
przebiegu porodu: może osłabić akcję skurczową (konieczne
jest wtedy podanie oksytocyny), przedłużyć pierwszy lub
drugi okres porodu. Czasami gwałtownie obniża się ciśnienie
tętnicze u matki, powodując zaburzenia tętna dziecka. Wzrasta
także ryzyko porodu zabiegowego (zastosowanie kleszczy
lub próżnociągu), a także cesarskiego cięcia. Powikłania
zauważane u pacjentek to tzw. popunkcyjne bóle głowy, które
występują u około 10% znieczulanych kobiet i spowodowane
są utratą płynu mózgowo-rdzeniowego w miejscu wkłucia.
Organizm szybko sam reguluje i odtwarza płyn.
Znieczulenie zewnątrzoponowe jest bezpieczne dla
dziecka, bo w przeciwieństwie do znieczulenia ogólnego,
lek nie krąży w układzie krwionośnym i tylko w minimalnym
stopniu przedostaje się przez łożysko do płodu.
Jeśli ciężarna boi się bólu porodowego, powinna
porozmawiać o tym ze swoim lekarzem prowadzącym ciążę
lub położną w szkole rodzenia.
To cudowne, że w tym ważnym momencie, kiedy rodzi
się nowe dziecko, kobiety nie muszą cierpieć, ponieważ
pojawiły się możliwości w medycynie, poparte wieloletnimi
badaniami, które pozwalają „rodzić po ludzku”.
Opracowała:
Beata Grajewska
pielęgniarka anestezjologiczna
studentka studiów magisterskich
Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
w Siedlcach

Bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia
Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu:
swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła

Dzięki IKP
otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem
sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce
masz dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia
sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ
Korzystaj z e-recepty
nie ma ryzyka, że otrzymasz w aptece nieprawidłowy lek
możesz wykupić każdy lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji
jeśli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejną
e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie

